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1. INTRODUCCIÓ 

Els antecedents i la necessitat d’un  Pla Director de Cooperació a 

Sabadell 

En el marc de la finalització del Pla Estratègic de Cooperació 2010-2014 

(PECS 2010-2014 d’ara endavant), l’Ajuntament de Sabadell ha adoptat el 

compromís d’impulsar des de la Regidoria de Drets Civils i Gènere un procés 

participatiu per a l’elaboració d’un nou Pla Director de Cooperació al 

Desenvolupament (PDCS) per al període 2018-2022 que estableixi les 

prioritats de cooperació al desenvolupament, sensibilització i educació per al 

desenvolupament i acció humanitària des d’una visió de ciutat orientada a la 

transformació social. Aquest procés, emmarcat en el Pla de Relacions 

Exteriors de Sabadell aprovat el 2017 1 , ha comptat amb el suport de la 

Diputació de Barcelona2.  

L’origen de la cooperació a Sabadell arrenca en els moviments socials de 

solidaritat amb els processos de transició democràtica de països i territoris de 

Amèrica Llatina i el Magreb com ara Nicaragua i l’actual Sàhara Occidental 

a finals dels anys 70 i principis dels 80. En aquells moments, la mobilització 

ciutadana estava orientada a difondre la situació opressiva dels pobles 

d’aquests territoris, donar-los suport en els processos de transició 

democràtica que estaven protagonitzant i fer de la població de Sabadell un 

agent d’interpel·lació en el camp de la incidència política. Aquesta tasca més 

de conscienciació política es va complementar amb l’impuls social d’accions 

de suport logístic, humà i material en els contextos d’emergència d’aquests 

territoris, p.e, en els camps de refugiats sahrauís a Tinduf (Argèlia), en les 

zones afectades de l’Huracà Mitch o en les ciutats afectades pel conflicte 

bèl·lic de la Guerra dels Balcans. 

El manteniment i ampliació d’aquestes relacions de solidaritat de la 

ciutadania de Sabadell amb la ciutadania, organitzacions, i governs 

d’aquestes països està en l’origen dels marcs de col·laboració existents amb 

els dos municipis del sud amb els quals existeixen relacions d’agermanament. 

Aquests són el-Argub (Sàhara Occidental) i Matagalpa (Nicaragua). Un bon 

nombre d’entitats van jugar un rol d’impuls i de catalitzadors d’aquests 

processos. Pel cas del Sàhara Occidental hi van participar activament entitats 

com ara Solidaris amb el Poble Sahrauí, Sabadell Acull Infants Sahrauís, la 

Lliga dels Drets dels Pobles i Creu Roja, entre d’altres. Pel cas de Nicaragua 

hi han participat entitats com ara Educació sense fronteres, la Lliga del Drets 

dels Pobles i Agermanament sense Fronteres.  

                                                      
1 En l’àmbit dels drets socials, la cohesió i l’equitat, l’Ajuntament s’ha marcat com a 

objectiu la promoció de la cooperació internacional i la solidaritat (Objectiu 1.5.5). 
Així, ha consignat el 0,7% dels pressupostos a cooperació i vol fomentar activitats 
transformadores d’educació al desenvolupament i sensibilització, sigui a través de la 
cooperació directa (l’Ajuntament) o indirecta (a través d’entitats). 
2 A través de la convocatòria de subvencions per a Ajuntament en els processos de 

formulació de plans directors de cooperació.  
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“El vincles establerts amb aquestes ciutats van ajudar a construir 

una visió innovadora i compromesa de la solidaritat i van permetre 

als ciutadans i ciutadanes de Sabadell acostar-se a la comprensió 

d’alguns dels principals conflictes internacionals, a través de la 

relació més directa amb els seus protagonistes des de l’àmbit 

municipal.” Carmel Montllor, Web de l’Ajuntament de Sabadell.  

El manteniment de les iniciatives de solidaritat i cooperació entre la societat 

civil va portar a un procés d’autoorganització i a la constitució de la 

Comissió Sabadell Solidari l’any 1989 on s’hi van sumar, a banda de les 

entitats participants dels processos de solidaritat amb els territoris 

agermanats, altres entitats que impulsaven accions en altres territoris. Amb la 

creació d’aquesta comissió, l’Ajuntament va establir el compromís de donar 

suport a les entitats de solidaritat i cooperació, cosa que va fer incrementar el 

volum de recursos disponibles i el nombre d’entitats. Aquest procés va portar 

a la creació l’any 1998 de la Fundació Sabadell Solidari per a apoderar la 

societat civil organitzada en la gestió de la política pública de cooperació al 

desenvolupament. La Fundació es va constituir com a organització amb 

personalitat jurídica pròpia, per a possibilitar la participació dels estaments 

públics i de la societat civil, en condicions d’igualtat, en el desenvolupament 

d’un projecte de cooperació de ciutat. Durant aquest temps, les entitats es van 

professionalitzar en un context d’augment dels recursos econòmics i 

d’ampliació de la cobertura geogràfica dels seus projectes.  

Un anys més tard, la creació de la Regidoria de Cooperació (any 2006) 

propicia l’elaboració del primer Pla de Cooperació l’any 2007. Amb el canvi 

de govern, l’any 2008 es crea el Consell de Cooperació i Solidaritat i es 

dissol la Fundació Sabadell Solidari. Aquest nou escenari genera un cert 

clima de tensió que fa que en el Consell de Cooperació no s’aconsegueixi 

generar una dinàmica d’aliances en la presa de decisions. En aquest context 

de tensió, el govern municipal impulsa l’elaboració del segon Pla Estratègic 

de Cooperació i Solidaritat 2010-2014, amb objectiu d’encarrilar la visió i 

prioritats de cooperació en el municipi a la vegada que reconstruir el clima 

d’entesa amb les entitats. Aquest procés va constituir una oportunitat per 

pensar i consensuar el model de cooperació de Sabadell com a ciutat, 

superant les dinàmiques divisòries entitats-Ajuntament. 

“La realització del Pla Estratègic de Cooperació de la ciutat, molt 

participatiu i amb una  important implicació de les entitats, va 

representar un punt d’inflexió que va permetre reconstruir ponts 

d’enteniment i elaborar un nou discurs, fruit de la reflexió i 

l’aportació de tots. Conceptes com: cooperació transversal i 

transformadora; priorització de la governança, la democràcia i la 

participació en el projectes de cooperació; la sensibilització con 

instrument d’educar valors o el codesenvolupament, van passar a 

formar part d’aquesta reflexió col·lectiva que ens va ajudar a 

avançar en un entorn cada cop més diferent al que havíem conegut 

fins aquell moment. Carmel Montllor, web de l’Ajuntament de 

Sabadell. 

El context de crisi econòmica a partir de l’any 2008 comporta una reducció 

dels recursos econòmics i un afebliment de la capacitat tècnica i la base 

associativa de les entitats en un context de reorientació de les preocupacions i 

sensibilitats de la població cap a les vulnerabilitats de la ciutat.   

http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=32958&Itemid=1643
http://www.sabadell.cat/ca/pla-de-sensibilitzacio/235-cooperacio/30546-origens-del-consell-de-solidaritat-i-cooperacio
http://www.sabadell.cat/ca/pla-de-sensibilitzacio/235-cooperacio/30546-origens-del-consell-de-solidaritat-i-cooperacio
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En aquest context, l’actual Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i 

l’equip tècnic de cooperació de l’Ajuntament engeguen un procés per abordar 

les prioritats de cooperació en el marc del nou escenari, repensant les 

estratègies de sensibilització i implicació ciutadana, assajant noves formules 

de col·laboració entre entitats i amb l’Ajuntament i millorant la coherència i 

rigor dels instruments de la cooperació.  

L’any 2014, en finalitzar-se la vigència del PECS 2010-2014, l’Ajuntament 

impulsa el procés d’avaluació final dels resultats del Pla i planteja l’any 2017 

la necessitat d’elaborar el Pla Director de Cooperació al i Solidaritat 2018-

2022. 

A partir dels resultats de l’avaluació dels PECS 2010-2014 i de l’anàlisi dels 

condicionants actuals, el nou Pla Director vol constituir un instrument que 

orienti la política pública de cooperació al desenvolupament del municipi, 

reforci el paper de l’Ajuntament com actor del desenvolupament i promotor 

de noves formes de cooperació internacional, i doni major coherència en el 

conjunt de les polítiques públiques, amb els valors de la responsabilitat 

global, la cooperació i la solidaritat. 

Els objectius i la metodologia del nou Pla Director de Cooperació  

Els objectius del procés d’elaboració del Pla Director Cooperació al 

Desenvolupament (2018-2022) han estat: 

a) Identificar els reptes i oportunitats del període 2018-2022 pel que fa 

l’impuls de la cooperació al desenvolupament, la sensibilització i 

l’educació pel desenvolupament i l’acció humanitària.  

b) Establir les prioritats estratègiques de la política de cooperació municipal 

per al període 2018-2022 a integrar en el PDCS. 

c) Establir els mitjans i recursos necessaris per al desplegament i gestió del 

PDCS. 

Tal i com es detalla en l’Annex 1, el procés d’elaboració del Pla ha inclòs, 

primerament, el diagnòstic de la trajectòria de la política de cooperació i de 

les oportunitats existents de revisió de l’orientació (visió), prioritats i 

instruments de cooperació al desenvolupament. En aquesta fase s’ha pres de 

referència el document d’Avaluació del Pla Estratègic de Cooperació 2010-

2014 i s’ha posat en marxa un procés participatiu amb els conjunt dels agents 

de la cooperació al desenvolupament de Sabadell: entitats de solidaritat i 

cooperació, equips tècnics de l’Ajuntament, govern local, grups polítics 

municipals, i nous agents emergents de la cooperació, com ara el col·lectiu de 

joves. En l’Annex 2 s’amplia la informació sobre el procés participatiu 

seguit. A través d’aquests mateixos mecanismes, s’han concretat les prioritats 

(línies d’acció estratègiques, instruments, etc.) del nou Pla.  

El document de Pla Director presenta els resultats d’aquest procés. El resultat 

de la diagnòstic es troba en l’Annex 3. En el cos principal d’aquest document 

es presenten les components del Pla: en l’apartat 2 es presenta la Visió, 

missió i principis, en l’apartat 3 les línies d’acció estratègiques, en l’apartat 4 

les línies d’acció operatives referides als recursos i mitjans, i en l’apartat 5 els 

mecanismes de desplegament del Pla, incloent la planificació anual, el 

seguiment i l’avaluació.    
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El marc del desenvolupament humà sostenible i de la coherència de 

polítiques 

El nou PDCS adopta els principis sectorials de la cooperació oficial al 

desenvolupament establerts per la Llei 6/2001 de Cooperació per al 

Desenvolupament, que recull els compromisos dels governs per millorar 

l’eficàcia i la qualitat de la cooperació internacional així com els de qualitat 

democràtica, transparència i bon govern. Addicionalment, també fa una 

aposta per connectar les prioritats de la cooperació sabadellenca amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides3, 

com a marc orientador de la política de cooperació.  

L’actual crisi global imposa la necessitat d’apostar per noves estratègies 

ambicioses, orientades a l'acció i col·laborar, i adaptar-se als diferents 

nivells del desenvolupament. L'assoliment d’un desenvolupament que sigui 

sostenible4 requerirà d’accions encaminades a fer front contra les arrels de les 

múltiples dimensions dels problemes globals. D'aquí la importància que la 

política sabadellenca de cooperació situï la seva última fita en el 

desenvolupament humà sostenible (DHS)5. 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats a l'Assemblea 

General de les Nacions Unides el setembre de 2015[1], representen 

una agenda transformadora, per tal d’abordar de manera integral i universal 

els reptes del desenvolupament humà i la seva sostenibilitat en el límits del 

planeta amb l’horitzó posat al 2030. Els governs descentralitzats, com són els 

ens locals, estan esdevenint  clau per a l’assoliment dels ODS, i contribuir 

d’aquesta manera al desenvolupament sostenible i inclusiu dels territoris. 

                                                      
3 Objectius globals establerts per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) que s’orienten a 

eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a totes les persones. Els 17 

objectius engloben el conjunt d’eixos d’acció per assolir un desenvolupament sostenible a 

través de la implementació de l’Agenda 2030, aprovada el 25 de setembre del 2015 per 

l’ONU. Els ODS mantenen les prioritats de desenvolupament establertes en el marc dels 

anteriors Objectius del Mil·lenni (ODM) (p.e, l'eradicació de la pobresa i la millora de l'accés a 

la salut, l'educació i la seguretat alimentària, etc.), a l’hora que introdueixen un conjunt 

d'objectius econòmics, socials i ambientals ampliant la voluntat de construir societats més 

pacífiques i inclusives, i definint els mitjans d'aplicació. 
4 S'entén per desenvolupament sostenible aquell tipus de desenvolupament humà 

que és capaç de satisfer les necessitats actuals tenint em compte el medi ambient, és 
a dir, sense comprometre els recursos naturals i les possibilitats de desenvolupament 
de les futures generacions. 
5 Pla relacions exteriors (punt 6. 6. Impulsar l’alineament de les estratègies de 

desenvolupament sostenible de la ciutat amb els ODS 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4814819551138764250__ftn1
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Els agents de la cooperació a Sabadell estan contribuint de manera activa en 

aquests objectius tal i com es veu a la Figura 1. Prenent de referència els 

quatre àmbits d’incidència que aglutinen el conjunt dels esforços dels agents 

de la cooperació a Sabadell6, la diagnosi realitzada ha permès evidenciar 

aquesta contribució específica per a cada ODS a partir de l’estimació de la 

proporció de línies d’acció impulsades pels agents en cada objectiu (Annex 3, 

Diagnòstic).   

 

                                                      
6 Àmbit 1: Promoció de la participació ciutadana i la bona governança, Àmbit 2: Lluita 

per l'eradicació de tota discriminació social per motius de gènere i contribuir a 
l’apoderament de les dones, Àmbit 3: Construcció d’una societat justa i en pau i que 
respecta els drets humans,  i Àmbit 4: Promoció de processos transformadors per la 
millora dels medis i les condicions de vida de les persones, al nord i al sud. 

 

(A) (B) 
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Figura 1. Contribució de les línies d’acció impulsades per les entitats (A) i 

l’Ajuntament (B) als ODS.  

Per últim cal destacar la voluntat d’aquest nou pla director d’encaixar amb el 

conjunt d’instruments de planificació i operatius de l’ajuntament. En aquest 

sentit, es destaca la necessitat de garantir la coherència de polítiques amb els 

continguts i objectius del conjunt de la polítiques municipals. Per exemple, 

s’alinea amb el compromís de l’ajuntament amb l’economia social i solidària 

(la fira d’economia solidària), la compra ètica i el comerç just, així com amb 

el compromís amb la defensa del dret d’asil de les persones refugiades. Altres 

instruments que s’han tingut en compte són el Pla Director de Drets Civils i 

Ciutadania 2011-2015 i el nou model de taula d'entitats d'acollida i nova 

ciutadania, el Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI 2017-2020 i el Pla de 

Recepció i Acollida a les Persones Nouvingudes, entre altres instruments de 

la regidoria. 

Per tal de possibilitar la coherència de polítiques, en els objectius i línies 

d’acció estratègiques s’identifiquen els objectius transversals (Identitats 

minoritàries, perspectiva de gènere7, drets civils)8 que s’han de considerar. 

Això es fa tal i com es mostra en la següent taula. Així mateix, es mostra el 

principal instrument de cooperació (sensibilització i EpD, Cooperació al 

Desenvolupament)9 al que correspon cada objectiu. 

 
Objectius IM PG DC Instrument de 

cooperació 

Formulació de l’objectiu     

Identitats minoritàries (IM); perspectiva de gènere (PG); Drets civils (DC) 

 

                                                      
7 Entesa com a ‘valoració i presa en consideració de la diversitat i les diferències entre dones i homes’ 
8 Recollits a les bases de la convocatòria 
9 Es podria donar el cas que els objectius també s’operatitzin amb altres instruments de la cooperació al 

desenvolupament 
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2. VISIÓ,  MISSIÓ I PRINCIPIS 

VISIÓ  

El model/ paradigma de cooperació transformadora amb visió de “ciutat” 

establert com a marc en l’anterior Pla Estratègic (2010-2014) segueix vigent. 

El nou context social i polític fa que s’identifiqui com a rellevant afegir en 

aquest marc plantejaments com ara la creació d’aliances socials i 

institucionals per a la millora de la coherència de polítiques (referides a les 

corresponents al 99,3% del pressupost) i la garantia de la qualitat democràtica 

i l’apoderament de la ciutadania.  

En aquest marc, el rol de la sensibilització i l’educació pel desenvolupament 

com a mecanismes d’incidència i de transformació dels factors que generen 

les desigualtats és clau. Pren força la necessitat de fomentar la implicació 

dels i de les joves en iniciatives de solidaritat i cooperació com a col·lectiu 

amb capacitat de transformació social. 

S’identifica la oportunitat que la visió del foment de la solidaritat i de la 

cooperació del nou Pla Director inclogui el foment dels valors de la 

solidaritat entre la ciutadania com a eina per a la justícia global i la 

transformació tant de la ciutat i com de les desigualtats en el món. 

Per a garantir l’eficàcia dels processos transformadors (a Sabadell i als països 

on es “coopera”) caldrà fomentar relacions de col·laboració i associació en 

termes d’igualtat entre els territoris, administracions, agents i societat que 

assegurin el reconeixement mutu per a la transformació bidireccional. En 

aquest sentit esdevé rellevant assajar i crear nous processos i mecanismes de 

treball conjunt i complementari que incloguin la creació d’espais de 

deliberació, identificació de prioritats i generació d’aprenentatges per a 

l’apoderament del teixit social i el desenvolupament conjunt de capacitats. 

M ISSIÓ 

Sabadell és una ciutat solidària, diversa i hospitalària. La ciutat sempre ha 

treballat a favor de l’equitat i de la justícia global, i ha estat sensible i 

compromesa amb  els valors de cooperació i solidaritat.   

S’ha de continuar avançant per adaptar la política de cooperació al context 

actual, fomentant accions encaminades a la transformació d’estructures i 

models de democràcia al sud i al nord per contribuir en la cohesió social i 

en la reducció de les desigualtats, així com a la promoció de processos 

transformadors que reforcin la qualitat democràtica, que contribueixin a 

millorar l’estat del benestar dels individus i les societats, i fomentin la 

defensa dels Drets Humans i dels pobles. 

Amb aquest efecte el Pla director vol fomentar els valors de la solidaritat, la 

responsabilitat en una món global, la igualtat entre les persones i el respecte a 

les diferències i reafirmar el desenvolupament humà sostenible com a procés 

de canvi progressiu en la qualitat de vida de les persones, que les col·loca al 
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centre del desenvolupament, mitjançant una economia equitativa i ètica, una 

transformació dels patrons de consum, i un ús sostenible dels recursos per tal 

d’ampliar les llibertats humanes, de les actuals i futures generacions.  

PRINCIPIS 

Els principis ordenadors que fonamenten les finalitats principals d’aquest 

Pla, responen als principis ordenadors de la cooperació oficial al 

desenvolupament establerts per la Llei 6/2001 de Cooperació per al 

Desenvolupament (Art. 6. 26),  recullen els compromisos dels governs per 

millorar l’eficàcia i la qualitat de la cooperació internacional (Declaració de 

París10, Programa d’Acció d’Accra11 i Aliança de Busan12)  i s’articulen als 

principis de la qualitat democràtica, la transparència i el bon govern 

desplegats per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern.  

Principis ordenadors: 

1. Descentralització, qualitat democràtica i bon govern garantint la 

col·laboració i complementarietat entre els poders públics i la societat 

civil.  

2. Alineació amb les visions, prioritats i necessitats de desenvolupament 

de la societat civil i amb les estratègies del governs locals i institucions 

democràtiques del sud global. 

3. Transparència i informació en la gestió de la política i actuacions de 

cooperació al desenvolupament i rendició de comptes dels agents que hi 

participen.   

4. Gestió pública eficaç i eficient a través d’instruments de planificació, 

seguiment i avaluació que portin a la generació d’aprenentatges i a 

l’assoliment dels resultats esperats.  

Coherència del conjunt de les polítiques públiques municipals amb els 

valors de la responsabilitat global, la cooperació i la solidaritat.   

                                                      
10 https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf 
11 http://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827311.pdf 
12 https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf 

http://www.parlament.cat/document/nom/TL%2018In.pdf
http://www.parlament.cat/document/nom/TL%2018In.pdf
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827311.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf
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3. ÀMBITS D’INCIDÈNCIA I PRIORITATS 

ESTRATÈGIQUES 

ÀMBIT  1.  PARTICIPACIÓ CIUTADANA I BONA 

GOVERNANÇA  

 

La participació ciutadana en els processos de Governança local és una part 

essencial de la democràcia. Els drets civils i polítics, inclosa la llibertat 

d'expressió, l'accés a la informació i l’apoderament de les persones,  són la 

base per assegurar una participació sòlida dels ciutadans en la Governança 

local.  

Els ciutadans han d'entendre i voler exercir el seu dret a participar en 

qüestions que els afecta i en les polítiques locals. Per promoure la 

Governança local cal apoderar les persones, sobretot els grups històricament 

exclosos dels espais de presa de decisions, enfortir les capacitats 

institucionals i garantir la qualitat democràtica dels governs i la millora 

de la cobertura, l’accés i la qualitat dels seus serveis públics amb la 

participació de la societat civil. 

“La transformació social en aquest context requereix un canvi en la 

consciència col·lectiva de la societat, -a nivell local, nacional o global.” 

S’inclouen projectes de cooperació al sud orientats a endegar processos 

transformadors, fomentant l’educació i l’aprenentatge, reforçant 

l’apoderament comunitari orientat sobretot als grups més vulnerables (p.e., 

dones i joves) i a la innovació social. 

Es consideren accions emmarcades en processos transformadors orientades a 

l’enfortiment de les capacitats, suport a necessitats específiques, creació 

d’espais col·laboratius multiagent, impulsar xarxes i reforçar la visió de 

la cooperació a nivell de ciutat (p.e., a través de noves formes 

d’agermanaments). 

També avarca les accions de sensibilització a la ciutadania orientats a 

generar consciència crítica sobre la realitat del nord i el sud, i facilitar eines 

per a la participació i la transformació social encaminades a reforçar la 

cohesió i la convivència, la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diversitat, a 

la diferència i la pluralitat. 
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Prioritats estratègiques: 

1.1. Fomentar l’apoderament comunitari 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

1.1.a. Acompanyar a la població (al nord o al sud) en el seu 
apoderament,  incidint en la apropiació comunitària i 
l’acció de la societat orientada explícitament a la 
transformació social. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

1.1.b. Fomentar la igualtat d'oportunitats a través 
d'accions de formació, educació i la integració al món 
laboral , sobretot de dones i joves. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

1.1.c Reforçar i potenciar la identitat de la comunitat 
mitjançant l'articulació del context històric cultural, 
lingüístic i tradicional 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

1.1.d Fomentar la participació i la implicació en l’àmbit de 
la cooperació i la solidaritat dels joves 

   
Sensibilització i EpD 

1.2. Fomentar processos d’innovació social 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

1.2.a. Fomentar iniciatives d'innovació social13 orientades a 
a innovar en l'educació, l'agricultura, la salut, etc. i a la 
resolució de problemàtiques socials i ambientals. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

1.2.b Apostar per nous models d’agermanament, a partir 
de la creació de nous “espais de conjunció col·laboratius”14 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

1.3. Fomentar el treball en xarxa 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

1.3.a. Millorar mecanismes de cooperació per treballar de 
forma conjunta (establir ponts de treball) 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

1.3.b Fomentar activitats de sensibilització a la ciutadania 
sobre problemàtiques ambientals (p.e., canvi climàtic) i 
socials15  

   
Sensibilització i 

EpD 

1.3.c Promoure accions d’incidència per exigir el 
compliment dels pactes internacionals en matèria de medi 
ambient i canvi climàtic i, per exigir transparència a través 
del seguiment i rendició de comptes. 

   
Sensibilització i 

EpD 

                                                      
13  Alternatives innovadores i imaginatives a partir del coneixement adquirit i d’experiències viscudes que 

destaquen els temes de solidaritat, cooperació diversitat econòmica, humana i cultural. 
14  P.e., Nou model d’agermanament amb el Sàhara (Veure Annex 2: Diagnòstic). Estendre l'experiència 

d'agermanament actual amb el Sàhara (model exitós) en altres països: la Governança més enllà del Sàhara. 
15 Exposicions, documentals, xerrades, caminades solidàries, tallers, concerts, teatre, sopars solidaris, fires, programes de 

ràdio, etc..  
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ÀMBIT  2.  IGUALTAT DE GÈNERE I APODERAMENT DE 

LES DONES  

 

 
Pintada a la carretera de Barcelona. Foto: Crida per Sabadell 

 

La desigualtat de gènere persisteix en gairebé tots els àmbits, i és un 
obstacle per al desenvolupament del conjunt de la societat. Així doncs, en 
aquest pla es vol reforçar el compromís de Sabadell en la promoció de la 
igualtat de gènere des de diversos vessants16. Aquest compromís s’alinea 
amb l’agenda internacional d’apoderament de les dones marcada per la 
Declaració y Plataforma d’acció de Beijing de la IV Conferència Mundial 
sobre la dona de l’ONU de l’any 1995. En aquest sentit, aquest Pla es vol 
treballar des d’una lògica de drets, per situar els drets humans de les dones 
al centre del desenvolupament humà sostenible i el seu apoderament com 
a  element vehiculador de la transformació de la societat.  

“L’apoderament de les dones requereix assolir la seva participació plena 

en els espais de presa de decisions i potenciar els lideratges femenins 

transformadors.” 

La igualtat de gènere s'aconsegueix quan dones i homes, nois i nois, tenen 

iguals drets, condicions, oportunitats per gestionar les seves pròpies vides. 

 

En aquesta àmbit es promou el treball per a la igualtat de gènere i 

l'apoderament de les dones que busquen l’equitat de gènere tant al Sud com al 

Nord incidint en les causes estructurals que generen aquesta desigualtat (en 

termes socials, culturals, de recursos, etc.).  

                                                      
16 Alineació amb la política d’igualtat de gènere i LGTBI que quedarà recollida en el futur Pla d’Igualtat de 

Gènere i LGTBI (2017-2020). 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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Prioritats estratègiques17  

2.1 Garantir els drets civils i polítics 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

2.1.a. Impulsar l’apoderament polític de les dones per a 
reforçar la capacitat d’exigir els seus drets i per a combatre 
l’exclusió tant a nivell local com global. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

2.1.b. Fomentar els processos de concertació política i 
social que permetin la participació de les dones, en els 
espais de presa de decisions. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

2.1.c. Difondre i divulgar el dret de les dones perquè 
puguin ser defensats (campanyes i material de difusió, 
sensibilització i denúncia) 

   
Sensibilització i 

EpD 

2.2 Garantir els drets econòmics, socials i culturals 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

2.2.a. Impulsar els drets econòmics de les dones centrats 
en llur apoderament i autonomia (accés al mercat laboral, 
propietat de la terra, cooperativisme, sindicalisme, etc.). 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

2.2.b. Garantir a les dones l’accés a la informació i Impulsar 
el dret a la salut i en especial el dret al propi cos, els drets 
sexuals i els drets reproductius, com també el dret a la 
cura, la guarició i l’autocura, i reforçar habilitats de criança 
positiva per a mares menors d'edat. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

2.2.c. Impulsar el dret a l’educació pública i de qualitat de 
les dones i els infants, en totes les etapes educatives des 
d’una perspectiva coeducativa i de prevenció. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

2.2.d. Defensar el dret al treball productiu en condicions 
laborals dignes d’igualtat entre dones i homes. 

   
Sensibilització i 

EpD 

2.3 Garantir el dret a una vida lliure de violència 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

2.3.a. Contribuir a la prevenció, la detecció i l’eradicació de 
la violència masclista en totes les seves formes (física, 
sexual, psicològica, econòmica i institucional) i en tots els 
àmbits (la parella, el familiar, el laboral, el social i el 
comunitari).  

   
Sensibilització i 

EpD 

Cooperació al 
desenvolupament 

2.3.b. Promoure accions d’atenció hospitalària, legal i 
psicològica a dones que han patit violència sexual, i 
prevenció de la violència contra les dones víctimes de 
violència sexual com arma de guerra. 

   
Ajut humanitari 

                                                      
17 Els objectius d’incidència s’orienten en relació amb els drets humans de les dones tal i com queden descrits 

al Pla Director de Cooperació Generalitat de Catalunya (2015-2018). 
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ÀMBIT  3.  DRETS HUMANS I CULTURA DE PAU  

 

Contribuir a la construcció d’un món més lliure, just i en pau, on es 

respecten els drets fonamentals és el principal objectiu que es persegueix. 

Les accions que s’emmarquen en aquest àmbit estan orientades a la protecció 

i la garantia del gaudi dels Drets Humans, individuals i col·lectius, amb 

especial èmfasi en els sectors de la població més vulnerables. Les prioritats 

establertes volen contribuir a vehicular les demandes de les persones titulars 

de drets cap als organismes i institucions titulars de les obligacions de 

protecció.  

Addicionalment es fa èmfasi en la justícia global, creant espais de reflexió i 

anàlisi per una consciència crítica envers les causes que generen 

desigualtats i conflictes, i per contribuir al canvi de les actituds i 

pràctiques que han de fer possible una ciutadania responsable, respectuosa i 

compromesa amb la transformació social. S’inclou en aquest àmbit l’acció 

humanitària tant d’àmbit general com d’emergència per garantir els drets 

humans de les persones víctimes de desastres naturals, guerres i conflictes.   

S’inclou la promoció de la cultura de la pau i la sensibilitat al conflicte, 

vetllant pel respecte als drets humans, el rebuig a la violència en totes les 

seves formes i l’adhesió als principis de llibertat, justícia, solidaritat i 

tolerància, així com la comprensió entre els pobles, els col•lectius i les 

persones.  
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 Prioritats estratègiques 

3.1. Foment de la cultura de pau  

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

3.1.a. Ampliar les capacitats de les institucions públiques 
locals i les organitzacions de la societat civil en educació 
pels drets humans, valors humanitaris i educació per a la 
pau. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

3.1.b. Contribuir a millorar el coneixement sobre les causes 
estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, 
l’exclusió i la violència, i sobre les eines per a combatre-les 
d’una manera més eficaç, mitjançant el suport a iniciatives 
ciutadanes en l'àmbit de l'educació (formal, no formal i 
informal) i jurídic (per garantir igualtat de drets). 

   
Sensibilització i 

EpD 

3.1.c. Incrementar la sensibilització i mobilització social 
dels joves i de la ciutadania per a transformar actituds i 
comportaments en pro de la convivència, per crear 
societats pacífiques i inclusives i compromesa amb 
compromesa amb els valors de dignitat, llibertat, igualtat 
entre totes les persones i la convivència. 

   
Sensibilització i 

EpD 

3.1. Defensa dels Drets humans i dels pobles 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

3.2.a. Promoure els drets i la dignitat dels pobles 
(preservar la terra, protegir el llenguatge i promoure la 
cultura)  

   
Cooperació al 

desenvolupament 

3.2.b. Promoure l’accés universal a recursos (terra i aigua) 
per acabar amb la pobresa. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

3.2.c. Promoure accions relacionades amb la justícia 
transicional (veritat, justícia, reparació i memòria 
històrica). 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

3.2.d. Fomentar la sensibilització i incidència política en la 
temàtica de drets humans, del dret a refugi i asil, els fluxos 
migratoris, els desplaçaments forçats i les causes que els 
originen i per acabar amb manifestacions d’odi i 
discriminació: el racisme i totes les fòbies a la diversitat (la 
xenofòbia, la islamofòbia, la LGTBI-fòbia, l’aporofòbia, etc.) 

   
Sensibilització i 

EpD 
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ÀMBIT  4.  MILLORA DELS MEDIS I CONDICIONS DE 

VIDA A TRAVÉS D’UNA COOPERACIÓ 

TRANSFORMADORA  

 

 

 

Transitar cap a un paradigma de desenvolupament humà sostenible 

centrat en les persones i que respecta els límits del planeta, és més 

necessari que mai. Un canvi que posa èmfasi en el nivell de benestar dels 

individus i les societats, la preservació del medi ambient com un requisit 

previ per al desenvolupament humà, i contribueixi a disminuir la bretxa de les 

desigualtats socials entre rics i pobres.  

La generació de benestar esdevé doncs un procés d’ampliació de les 

capacitats de totes les persones i llurs opcions per a viure, amb un marc 

polític i social que garanteixi la igualtat d’oportunitats.  

En aquest àmbit s’inclou l’impuls de processos de millora de les estratègies i 

medis de vida de les poblacions així com de les condicions que els 

possibiliten (coneixements, mitjans de producció, sistemes organitzatius, 

condicions laborals, conservació dels recursos naturals, etc. ).  
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Prioritats estratègiques 

4.1. Sobirania alimentària 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

4.1.a. Contribuir a la seguretat i la sobirania alimentària 
promovent l’agricultura familiar i agroecologia 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.1.b. Promoure accions per a la creació de capacitats i el 
desenvolupament d'estratègies de sobirania alimentària 
centrades en dones i economies rurals sostenibles 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.1.c. Desenvolupament d'iniciatives, activitats i projectes 
sobre reducció de residus malbaratament alimentari 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.2. Canvi climàtic i medi ambient 

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

4.2.a. Promoure estratègies de generació i millora de 
l'eficiència energètica, ús de fonts d'energia renovable i 
lluita contra el canvi climàtic 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.2.b. Impulsar accions de conservació i protecció del medi  
per fer front als reptes globals relacionats amb el medi 
ambient, destinades a la conservació i l'ús sostenible de la 
diversitat biològica i els recursos naturals i la gestió 
sostenible dels medis aquàtics. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.3. Serveis bàsics, salut i educació  

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

4.3.a. Contribuir a millorar la capacitat i actius (recursos, 
necessitats, accés) de les persones i poblacions per generar 
i mantenir les seves formes de vida i millorar el seu 
benestar com el de les generacions futures sense 
malmetre els recursos naturals.  

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.3.cb Promoure accions per millorar la qualitat de vida de 
les persones proporcionant accés a aigua neta, serveis de 
sanejament millorats i gestió de residus 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.3.c. Promoure mecanismes d'inversió socials i econòmics 
(per exemple, microcrèdits) per ajudar les estratègies dels 
medis de vida existents, així com mecanismes d’inversió 
socials i econòmics de l’economia solidària i la banca ètica. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.3.d. Contribuir a la millora de la qualitat dels sistemes de 
salut i educatius públics per garantir l’accés universal de 
totes les persones. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.3.e. Garantir l’accés igualitari de totes les persones a una 
educació i formació al llarg de la vida que permeti el seu 
desenvolupament en llibertat 

   
Cooperació al 

desenvolupament 
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4.3.f. Contribuir a la formació de professionals mèdics 
locals, aportar-hi coneixement tècnic i equipaments. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.3.g. Contribuir en la millora  de la salut materno-infantil i 
les condicions de vida de dones i nenes, reconeixent el seu 
dret a la integritat física i llibertat personal, en condició 
d’igualtat social i lliures de violència de gènere. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.3. Treball  

Objectius IM PG DC Instrument de 
Cooperació 

4.3.c. Defensa dels drets humans laborals de les 
treballadores i els treballadors en els països socis i 
enfortiment de les organitzacions sindicals i socials. 

   
Cooperació al 

desenvolupament 

4.3.d. Promoure el treball digne per a totes i tots com a 
mecanisme que garanteix un model de  creixement 
econòmic inclusiu i  sostenible.  

   
Cooperació al 

desenvolupament 
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4. PRIORITATS OPERATIVES 

AGENTS  

Els agents de la solidaritat i cooperació al desenvolupament de Sabadell són 

el teixit associatiu, els col·lectius de persones no associades amb interessos 

compartits de transformació de les desigualtats al món, i les institucions 

públiques i privades que promouen els valors de la responsabilitat global, la 

solidaritat i la cooperació al desenvolupament en i des del municipi.  

Específicament es reconeix: 

 En l’àmbit social: entitats arrelades i actives localment que impulsen 

iniciatives de sensibilització i educació pel desenvolupament, projectes de 

cooperació internacional i que contribueixen a donar resposta a 

emergències i iniciatives d’acció humanitària.  S’hi inclouen també 

col·lectius de persones no associades que impulsen i s’articulen a 

iniciatives de cooperació, com ara els/les joves. Aquest Pla Director 

aborda la necessitat d’enfortir la seva capacitat d’incidència i 

transformació dels agents de l’àmbit social, atenent els principals reptes 

als que s’enfronten en el context actual, com ara són la manca de relleu 

generacional, l’emergència de noves formes i canals d’implicació de la 

ciutadania, la pèrdua de capacitats tècniques arrel de la crisi econòmica 

que ha afectat el sector, així com la necessitat de consolidar el paradigma 

de la cooperació transformadora, entre d’altres. També es plantegen línies 

d’acció per a articular nous agents de cooperació emergents, com ara el 

col·lectiu de joves del municipi. 

 En l’àmbit institucional: l’Ajuntament, incloent l’àrea de cooperació al 

desenvolupament de la Regidoria de Drets Civils i Gènere, i el conjunt de 

departaments i àrees de l’ens local. S’hi inclouen els equipaments i 

serveis públics no municipals (p.e., centres educatius, d’atenció de la 

salut, etc.). També s’inclouen organismes mancomunats que impulsen la 

cooperació  descentralitzada dels governs locals, com ara són la Diputació 

de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. ) així 

com les xarxes de governs i administracions locals que vetllen per la 

coordinació, intercanvi ‘experiències i generació d’aprenentatges en 

l’àmbit de la cooperació al desenvolupament en qualsevol dels tres 

instruments (sensibilització i EpD, cooperació internacional i acció 

humanitària). Aquest Pla recull la necessitat de promoure el treball en 

xarxa i participar de xarxes tècniques i de ciutats, donant-se la 

oportunitat de seguir col·laborant i participant dels processos de foment 

del treball en xarxa dels organismes mancomutats, p.e, la Diputació de 

Barcelona pel que fa la Xarxa LocalMed, de cooperació descentralitzada 

entre ens locals del Marroc i de Catalunya en l’àmbit de la governança, i 

el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel que fa la 

Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí. 

 

Les relacions entre els agents s’impulsaran des d’una visió de 

complementarietat i associació per tal d’establir marcs d’actuació 

compartits i coordinats on es posi en valor les especificitats i saber fer de 

cada agent. En aquest sentit es dóna la oportunitat de crear i consolidar 
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sinèrgies complementàries amb nous agents de la cooperació al 

desenvolupament com ara són noves entitats amb base associativa d’àmbit 

supramunicipal amb un valor afegit específic per a la cooperació “de ciutat” a 

Sabadell, així com nous organismes especialitzats que encaixen en els nous 

plantejaments de treball sinèrgic. 

El Consell de Solidaritat i Cooperació de Sabadell continua sent l’espai 

per a la coordinació i generació de relacions de complementarietat entre els 

agents de la cooperació. S’identifica com a necessitat l’establiment de 

mecanismes de treball sinèrgic tant entre els agents que el composen, així 

com l’impuls de la col·laboració entre els departaments i àrees de l’ens local 

per tal de millorar la coherència de polítiques amb els valors de la 

responsabilitat global, la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.     

 

Línies d’acció  

A1. Per ampliar la participació de la població en les iniciatives de solidaritat i 

cooperació al desenvolupament dels agents. 

A1.1 Reforçar la sensibilització a la ciutadania a partir de la comunicació de 

les iniciatives de solidaritat i cooperació impulsades pels agents de Sabadell a 

través dels mitjans utilitzats fins ara (activitats, actes, jornades, etc.) i d’altres 

mitjans de comunicació emergents (p.e, campanyes digitals, plataformes, 

etc.). 

A.1.2 Avaluar el funcionament i resultats dels Mescla’t (model fira) per 

identificar millores a realitzar de cara a millorar la visibilitat i incidència de 

les entitats en la ciutadania.   

A1.3 Seguir portant a terme les iniciatives i campanyes de sensibilització 

entorn a temàtiques rellevants i dies assenyalats (p.e, dia internacional dels 

drets humans, de la Pau, del Medi Ambient, etc.). 

A1.2 Promoure el voluntariat social en les entitats del municipi promovent 

campanyes de voluntariat amb incentius per a col·lectius específics (p.e, 

joves, estudiants), facilitant eines i recursos de gestió del voluntariat a les 

entitats (p.e, coneixements sobre gestió de campanyes en el marc de les noves 

eines digitals), i difonent en el web de l’Ajuntament informació d’opcions de 

voluntariat en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació al municipi. 

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

A2.1. Fomentar que les ONG vagin als centres educatius a explicar el valor i 

importància de la participació en iniciatives de solidaritat i cooperació al 

desenvolupament així com les experiències i projectes en els que els i les 

joves poden participar.  

A.2.2. Difondre entre els joves el paper de les experiències de solidaritat i 

cooperació en l’adquisició de competències professionals.   

A.2.3. Promoure activitats de dinamització juvenil en l’àmbit de la solidaritat 

i la cooperació en els espais i equipaments de dinamització juvenil (p.e, 

tallers d’il·lustracions, jocs de rol, grafitis, etc.), inclosos els dels barris.  

A.2.4. Donar suport (econòmic, coneixements, xarxes, etc.) a les iniciatives 

de sensibilització i cooperació que els joves vulguin portar a terme.  

A.2.5. Donar suport a activitats d’educació pel desenvolupament (EpD) en 

els centres educatius, tant de primària com secundària. 
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A.2.6. Difondre a les xarxes les experiències que els i les joves de Sabadell 

han tingut de participació en projectes de cooperació, utilitzant eines de 

comunicació digital, p.e, vídeos. 

A.2.7. Contribuir a donar sentit al retorn dels joves que han participat en 

experiències de cooperació dinamitzant la seva difusió entre altres joves i 

donant suport a la continuïtat de les seves iniciatives de solidaritat i 

cooperació.  

A.2.8. Establir canals de comunicació juvenil específics (p.e, Instagram, grup 

de Google, grups de mail, etc.) per a la difusió de les iniciatives i oportunitats 

en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional a Sabadell que 

afavoreixin la sensibilització i implicació dels joves. Incloure iniciatives que 

no tinguin costos econòmics de participació associats. 

A.2.9. Donar suport tècnic i econòmic a la participació dels i de les joves en 

els projectes i iniciatives de cooperació (p.e, despeses de desplaçament).  

A2.10. Fomentar la participació dels i de les joves amb interès en la 

cooperació i la solidaritat en el Consell de Solidaritat i Cooperació de 

Sabadell.  

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

transformadora. 

A3.1 Fomentar l’avaluació dels resultats de les iniciatives de solidaritat i 

cooperació al desenvolupament per part dels agents de la cooperació com a 

mecanisme de generació d’aprenentatges intern així com d’intercanvi entre 

aquests. 

A3.2 Concretar les necessitats específiques de formació dels agents de la 

cooperació per a orientar les iniciatives de solidaritat i cooperació cap a un 

model de cooperació transformadora, incloent la formació en l’ús de 

l’enfocament de drets humans i gènere.  

A3.3 Realitzar un programa amb propostes i recursos formatius que s’adeqüi 

a les necessitats identificades i possibiliti l’adquisició de coneixements i el 

desenvolupament d’aprenentatges del agents18. 

A3.4 Acompanyar els agents de la cooperació en la millora de la formulació 

de les propostes de projectes en el marc de la convocatòria de subvencions 

amb concurrència de l’Ajuntament. 

A3.5 Donar suport a les accions formatives internes dels agents de la 

cooperació en els àmbits de formació identificats com a prioritaris per 

afavorir un enfocament i estratègia institucional coherent amb el paradigma 

de la cooperació transformadora.  

A4. Per afavorir la col·laboració i complementarietat entre els membres del 

Consell de Cooperació, enfortint vincles i sinèrgies cap a l’aprenentatge 

col·lectiu.   

A4.1. Identificar, en el sí del Consell de Solidaritat i Cooperació 

, els agents amb interessos específics en cada àmbit d’incidència del Pla per 
a constituir grups de treball que estableixin una agenda d’activitats 

                                                      
18 Que inclogui, p.e, noves experiències d’aprenentatge com pot ser la participació 

dels agents en xarxes municipals (p.e. Ciutats constructores de pau, Ciutats refugi, 
Ciutats educadores, etc.) 
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prioritàries (jornades d’intercanvi d’experiències, formació, incidència, etc.) 
durant l’any.   

A4.2. Aprovar entre els agents de la cooperació una planificació anual del 

Consell de Solidaritat i Cooperació de Sabadell.  

en la que s’hi incloguin les activitats ordinàries com ara les relatives a la 

convocatòria, així com altres  activitats de reflexió, generació 

d’aprenentatges, intercanvi d’experiències, avaluació, etc.   

A4.3. Seguir impulsant processos de treball complementari entre agents en 

projectes específics en el marc dels agermanaments i altres oportunitats que 

es puguin presentar.  

A5. Per fomentar la coordinació i les sinèrgies entre regidories i departaments 

de l’Ajuntament cap a la coherència de les polítiques municipals.  

A5.1 Seguir impulsant iniciatives d’incidència social i política en l’àmbit dels 

drets humans, la pau, i la cooperació internacional, com ara les mocions del 

Ple relacionades amb aquests temes. 

A5.2 Vetllar per la transversalització dels enfocaments de gènere i drets 

promoguts per la pròpia Regidoria de Drets Civils i Gènere en els instruments 

i iniciatives de solidaritat i cooperació promogudes.  

A5.3 Promoure la participació en el Consell de Solidaritat i Cooperació dels 

serveis i àrees de l’Ajuntament que puguin estar vinculats a actuacions 

específiques.  

A5.4 Incentivar la participació dels serveis i àrees de l’Ajuntament en 

projectes de cooperació tècnica municipal.  

A5.5 Seguir impulsant la introducció de requisits de responsabilitat global en 

els procediments i plecs de contractació pública.  

A6. Per consolidar i ampliar el treball en xarxa de l’Ajuntament amb altres 

municipis i organitzacions de governs locals. 

A6.1 Participar en iniciatives de cooperació tècnica municipal en 

col·laboració amb altres   municipis i a través d’estratègies conjuntes de 

cooperació. 

A6.2 Participar activament en els espais de treball en xarxa dels organismes 

mancomunats (p.e., Diputació de Barcelona 19 ) i de les associacions de 

municipis a les quals Sabadell pertany (p.e., Fons Català de Cooperació) que 

promouen processos de cooperació internacional.  

 

INSTRUMENTS  

Aquest Pla Director impulsa els tres instruments de la cooperació al 

desenvolupament i solidaritat internacional que la Llei 26/2001 de 

Cooperació al Desenvolupament recull. Aquests són:  

                                                      
19 En el marc del seu Pla Estratègic de Relacions Internacionals 2017-2020 (DIBA, 

2017) . 

http://www.parlament.cat/document/nom/TL%2018In.pdf
https://www.diba.cat/documents/228621/157521101/Pla+estrat%C3%A8gic+de+relacions+internacionals+E-LLIBRE+OK.pdf/f7010864-29f3-4302-aba2-7a93fc185ec5
https://www.diba.cat/documents/228621/157521101/Pla+estrat%C3%A8gic+de+relacions+internacionals+E-LLIBRE+OK.pdf/f7010864-29f3-4302-aba2-7a93fc185ec5
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 la sensibilització social i l’educació per al desenvolupament a 

Sabadell,  

 la cooperació tècnica internacional, a iniciativa dels agents de la 

cooperació o del propi Ajuntament, i 

 l’ajut humanitari, incloent el d’emergència i el general. 

La sensibilització de la ciutadania de Sabadell i de l’educació per a un 

desenvolupament humà sostenible (EpDHS) esdevenen instruments 

prioritaris en coherència amb el pacte social i institucional existent sobre la 

necessitat de promoure una cooperació transformadora local i 

internacionalment. En aquest marc, la sensibilització sobre la responsabilitat 

global de la ciutadania i els agents pren força. La denuncia i incidència sobre 

les causes de les desigualtats socials continua resultant igualment rellevant de 

la mà de la promoció d’una educació per al desenvolupament sostenible i la 

pau.  

L’impuls de la cooperació tècnica internacional a iniciativa dels agents 

presenta el repte de seguir millorant els instruments i processos 

d’acompanyament que des de l’ens local s’ofereixen, així com la creació 

d’espais de treball i avaluació conjunts. D’altra banda, en el context de les 

oportunitats actuals i experiències recents, es proposa seguir impulsant 

l’agermanament amb el Sàhara seguint un model mixt de cooperació en el 

que es generen sinèrgies de complementarietat entre les entitats i agents de la 

cooperació, i l’Ajuntament.  L’impuls de processos de cooperació delegada 

ha de complementar els esforços de cooperació tècnica municipal i 

cooperació a iniciativa de les entitats en altres territoris, fomentant una 

conjunció col·laborativa.  

Addicionalment es proposa seguir contribuint a la resposta coordinada dels 

ens locals a situacions d’emergència i que requereixen de l’acció humanitària, 

ja sigui en situacions de poblacions afectades per conflictes i guerres, i 

catàstrofes naturals, o en el suport a les persones refugiades i desplaçades 

dels seus països d’origen.  

Línies d’acció  

A7. Per consolidar la sensibilització i l’educació per al desenvolupament 

humà sostenible a Sabadell 

A7.1. Elaborar, l’àrea de cooperació, un programa anual d’impuls de les 

iniciatives de Sensibilització i d’Educació pel Desenvolupament Humà 

Sostenible a Sabadell que estableixi prioritats específiques i que inclogui la 

coordinació d’esforços amb altres àrees de l’Ajuntament, entitats i 

organismes per a seguir promovent aquest tipus d’iniciatives.   

A7.2. Millorar els instruments de formulació, seguiment i avaluació de les 

accions de sensibilització i EpDHS a iniciativa dels agents i ampliar l’abast 

de la convocatòria de subvencions amb concurrència a aquesta tipologia 

d’iniciatives  (p.e, criteris, formularis, requisits pressupostaris, etc.). 

A7.3. Impulsar accions de sensibilització a Sabadell sobre les problemàtiques 

que aborden els projectes de cooperació tècnica internacional impulsat per les 

entitats.    

A7.4. Impulsar les iniciatives d’EpDHS en els centres educatius en 

coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament a través de la preparació un 

banc de recursos (activitats i iniciatives), la interlocució amb el professorat 
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implicat i la generació d’aprenentatges en les experiències que es portin a 

terme. 

A8. Per millorar la capacitat transformadora dels processos de cooperació 

tècnica internacional: 

a) Pel que fa la cooperació a iniciativa del teixit associatiu i la ciutadania:   

A8.1. Adequar la convocatòria ordinària de subvencions per a actuacions de 

cooperació a les prioritats i agents (incloent grups de joves) d’aquest Pla 

Director i seguir millorant els instruments per a la seva gestió (p.e., bases i 

formularis, sistema de criteris de valoració, etc.) de manera a facilitar 

l’orientació transformadora dels projectes tant a Sabadell com 

internacionalment. 

A8.2. Facilitar l’acompanyament tècnic als agents de la cooperació que es 

presentin a la convocatòria en la formulació de les propostes de projectes. 

A8.3. Seguir millorant el sistema de valoració de les propostes de projectes en 

el marc de la convocatòria per a incentivar projectes i entitats que, entre altres 

qüestions, contribueixin a la sensibilització de la ciutadania de Sabadell, i a la 

dinamització de l’espai associatiu en l’àmbit de la cooperació.   

A8.4. Establir una sèrie de mecanismes en la convocatòria de subvencions 

que facilitin el plantejament plurianual dels projectes i agilitzin els tràmits de 

sol·licitud en les anualitats posteriors.  

A8.5. Millorar el procediment de comunicació de la resolució de la 

convocatòria facilitant que les entitats puguin conèixer els resultats de la 

valoració de les seves propostes i els arguments que la sustenten de manera a 

generar aprenentatges i futures oportunitats  de millora.  

A8.6. Establir els criteris per a la formalització de convenis directes de 

col·laboració (sense concurrència) amb entitats que portin a terme projectes 

de cooperació al desenvolupament. Harmonitzar els instruments de gestió 

d’aquests convenis directes amb els instruments de gestió dels projectes 

subvencionats a través de la convocatòria de subvencions.  

A8.7. Oferir eines i instruments que facilitin la gestió dels projectes a les 

entitats (p.e, eines de planificació i seguiment, eines d’avaluació, etc.). 

A8.8. Complementar el seguiment de les actuacions subvencionades amb la 

realització de reunions presencials (p.e, reunions bilaterals, sessions 

informatives obertes al públic, sessions de presentació en el Consell de 

Cooperació) que possibilitin compartir els processos i identificar 

aprenentatges.   

b) Pel que fa la cooperació tècnica municipal en la millora dels serveis 

públics i la qualitat democràtica dels governs locals:     

A8.9 Seguir impulsant el model mixt de cooperació delegada i directa en el 

marc de l’agermanament amb l’Argub al Sàhara Occidental i extreure 

aprenentatges del procés a través de l’avaluació del procés i dels resultats.  

A.8.10 Facilitar oportunitats per a què l’equip tècnic municipal de la resta 

d’àrees i regidories puguin participar d’experiències de cooperació tècnica 

municipal generant sinèrgies amb els processos i iniciatives impulsades pels 

organismes mancomunats (Diputació de Barcelona i Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament). 
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A.8.11 Enfortir les capacitats i el coneixement de les àrees i serveis de 

l’Ajuntament sobre la cooperació tècnica municipal a través d’accions de 

formació i d’intercanvi d’experiències.      

A9. Per seguir contribuint de manera efectiva a les emergències i a les 

necessitats d’ajut humanitari  

A9.1 Respondre a les crides d’ajut humanitari del Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament (FCCD) i del Comitè Català d’Ajut Humanitari 

d’Emergència (CAHE), mantenint la coordinació amb la resta d’agents. 

A9.2 Seguir donant suport a les accions de sensibilització i d’informació a la 

ciutadania per fomentar la seva col·laboració i participació en les campanyes 

impulsades des de l’Ajuntament (p.e, en relació a l’acolliment de refugiats, 

etc.).  

A9.3 Impulsar la coordinació de les iniciatives de solidaritat de la ciutadania i 

els agents que responen a crides d’ajut humanitari i d’emergències.  

A9.4 Seguir donant suport a les iniciatives dels agents de Sabadell 

especialitzats en l’acció humanitària en crisis de llarga durada. 

PRESSUPOST  

La dotació econòmica per al desplegament d’aquest Pla Director ha de 

possibilitar l’assoliment dels compromisos i objectius establerts. Tenint en 

compte l’evolució històrica del pressupost de la política de cooperació al 

desenvolupament del municipi, la dotació econòmica del Pla parteix del 0,7% 

dels ingressos propis del consistori, i transitarà cap a l’1% en la seva 

finalització. La metodologia d’estimació seguirà els criteris de càlcul de 

l’informe sobre el càlcul de les aportacions en concepte de 0,7% del FCCD. 

A banda, es mantindran els esforços per a  comptar amb recursos econòmics 

externs provinents d’altres administracions i organismes  que impulsen la 

millora de la qualitat i l’eficàcia de les polítiques públiques de cooperació al 

desenvolupament.   

Durant la vigència del Pla, es garantirà la provisió de recursos humans 

suficients a l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament per atendre les 

prioritats establertes en el Pla, podent ser ampliats al llarg dels quatre anys de 

vigència en el cas es consideri necessari.  

A10. Per a garantir els recursos suficients per al desplegament de les 

prioritats establertes   

A10.1 Preveure en el pressupost anual els recursos que específicament es 

destinaran a cada instrument de cooperació (cooperació internacional, 

sensibilització i educació pel desenvolupament, i ajut humanitari) i a cada 

instrument de finançament (subvencions (amb concurrència i sense) i 

contractes de serveis).  

A11. Per a disposar de recursos econòmics addicionals als propis de 

l’Ajuntament destinats a millorar l’eficàcia i la qualitat de la política local de 

cooperació al desenvolupament 

A11.1 Crear sinèrgies amb els organismes mancomunats que donen suport a 

la millora de la qualitat de les polítiques públiques locals (p.e, Diputació de 

Barcelona a través de les convocatòries de subvencions per a ens locals) i 

http://www.fonscatala.org/recursosDocumentals/index.php?id_pagina=88&idRegi=74&tp=12&c=9
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seguir millorant els processos de planificació, seguiment i avaluació de la 

política de cooperació al desenvolupament. 
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5. DESPLEGAMENT 

PLANIFICACIÓ  

 

ACCIONS Indicadors 

2018 2019 2020 2021 

S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 

A1. Per ampliar la participació de la població en les iniciatives 

de solidaritat i cooperació al desenvolupament dels agents.                  

A1.1 Reforçar la sensibilització a la ciutadania a partir de la 

comunicació de les iniciatives de solidaritat i cooperació 

impulsades pels agents de Sabadell a través dels mitjans utilitzats 

fins ara (activitats, actes, jornades, etc.) i d’altres mitjans de 

comunicació emergents (p.e, campanyes digitals, plataformes, 

etc.). 

% d'actes de 

sensibilització realitzats 

                

A.1.2 Avaluar el funcionament i resultats dels Mescla’t (model 

fira) per identificar millores a realitzar de cara a millorar la 

visibilitat i incidència de les entitats en la ciutadania.   

Avaluació realitzada i 

millores introduïdes 

                

A1.3 Seguir portant a terme les iniciatives i campanyes de 

sensibilització entorn a temàtiques rellevants i dies assenyalats 

(p.e, dia internacional dels drets humans, de la Pau, del Medi 

Ambient, etc.). 

% de les campanyes 

planificades realitzades 
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ACCIONS Indicadors 

2018 2019 2020 2021 

S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 

A1.2 Promoure el voluntariat social en les entitats del municipi 

promovent campanyes de voluntariat amb incentius per a 

col·lectius específics (p.e, joves, estudiants), facilitant eines i 

recursos de gestió del voluntariat a les entitats (p.e, coneixements 

sobre gestió de campanyes en el marc de les noves eines digitals), 

i difonent en el web de l’Ajuntament informació d’opcions de 

voluntariat en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació al municipi. 

Programa d'enfortiment 

del voluntariat associatiu 

desplegat 

                

A2. Per impulsar les iniciatives de cooperació i solidaritat dels 

i de les joves.  
 

                

A2.1. Fomentar que les ONG vagin als centres educatius a 

explicar el valor i importància de la participació en iniciatives de 

solidaritat i cooperació al desenvolupament així com les 

experiències i projectes en els que els i les joves poden participar.  

Nombre de centres 

educatius en els que es 

realitzen les presentacions 
                

A.2.2. Difondre entre els joves el paper de les experiències de 

solidaritat i cooperació en l’adquisició de competències 

professionals.   

Nombre de centres 

educatius en els que es 

realitzen les presentacions                 

A.2.3. Promoure activitats de dinamització juvenil en l’àmbit de la 

solidaritat i la cooperació en els espais i equipaments de 

dinamització juvenil (p.e, tallers d’il·lustracions, jocs de rol, 

grafitis, etc.), inclosos els dels barris.  

Nombre d'activitats 

realitzades 

                

A.2.4. Donar suport (econòmic, coneixements, xarxes, etc.) a les 

iniciatives de sensibilització i cooperació que els joves vulguin 

portar a terme.  

Nombre d'iniciatives que 

han rebut suport 
                

A.2.5. Donar suport a activitats d’educació pel desenvolupament 

(EpD) en els centres educatius, tant de primària com secundària. 

Nombre de centres 

educatius en els que s'han                 
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ACCIONS Indicadors 

2018 2019 2020 2021 

S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 

realitzat activitats d'EpD 

A.2.6. Difondre a les xarxes les experiències que els i les joves de 

Sabadell han tingut de participació en projectes de cooperació, 

utilitzant eines de comunicació digital, p.e, vídeos. 

Nombre d'experiències 

que han tingut difusió a 

les xarxes 

Nombre de posts i twits 

realitzats                 

A.2.7. Contribuir a donar sentit al retorn dels joves que han 

participat en experiències de cooperació dinamitzant la seva 

difusió entre altres joves i donant suport a la continuïtat de les 

seves iniciatives de solidaritat i cooperació.  

Programa de dinamització 

post-viatge funcionant. 

Nombre de joves actius 

en el programa 
                

A.2.8. Establir canals de comunicació juvenil específics (p.e, 

Instagram, grup de Google, grups de mail, etc.) per a la difusió de 

les iniciatives i oportunitats en l’àmbit de la solidaritat i la 

cooperació internacional a Sabadell que afavoreixin la 

sensibilització i implicació dels joves. Incloure iniciatives que no 

tinguin costos econòmics de participació associats. 

Canals de comunicació 

establerts 

                

A.2.9. Donar suport tècnic i econòmic a la participació dels i de 

les joves en els projectes i iniciatives de cooperació (p.e, despeses 

de desplaçament).  

Nombre de sol·licituds de 

suport per part de joves 

canalitzades                 

A2.10. Fomentar la participació dels i de les joves amb interès en 

la cooperació i la solidaritat en el Consell de Cooperació de 

Montornès. 

Nombre de joves promig 

participants en el Consell 

de Cooperació 
                

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

una cooperació transformadora.                  
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ACCIONS Indicadors 

2018 2019 2020 2021 

S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 

A3.1 Fomentar l’avaluació dels resultats de les iniciatives de 

solidaritat i cooperació al desenvolupament per part dels agents de 

la cooperació com a mecanisme de generació d’aprenentatges 

intern així com d’intercanvi entre aquests. 

% d'avaluacions 

realitzades  

Nombre d'actes 

d'intercanvi 

d'experiències realitzats                 

A3.2 Concretar les necessitats específiques de formació dels 

agents de la cooperació per a orientar les iniciatives de solidaritat i 

cooperació cap a un model de cooperació transformadora, incloent 

la formació en l’ús de l’enfocament de drets humans i gènere.  

Document de necessitats 

formatives elaborat 

                

A3.3 Realitzar un programa amb propostes i recursos formatius 

que s’adeqüi a les necessitats identificades i possibiliti l’adquisició 

de coneixements i el desenvolupament d’aprenentatges del agents. 

Pla de formació executat 

                

A3.4 Acompanyar els agents de la cooperació en la millora de la 

formulació de les propostes de projectes en el marc de la 

convocatòria de subvencions amb concurrència de l’Ajuntament. 

% d'entitat acompanyades 

en relació a les que ho 

han sol·licitat                 

A3.5 Donar suport a les accions formatives internes dels agents de 

la cooperació en els àmbits de formació identificats com a 

prioritaris per afavorir un enfocament i estratègia institucional 

coherent amb el paradigma de la cooperació transformadora.  

% d'entitats a les que se'ls 

hi ha donat suport a les 

iniciatives de formació 

interna                 

A4. Per afavorir la col·laboració i complementarietat entre els 

membres del Consell de Cooperació, enfortint vincles i 

sinèrgies cap a l’aprenentatge col·lectiu.   
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A4.1. Identificar, en el sí del Consell de Cooperació, els agents 

amb interessos específics en cada àmbit d’incidència del Pla per a 

constituir grups de treball que estableixin una agenda d’activitats 

prioritàries (jornades d’intercanvi d’experiències, formació, 

incidència, etc.) durant l’any.   

% d'àmbits d'incidència 

que compten amb grup de 

treball operatiu amb 

agenda d'activitats 
                

A4.2. Aprovar entre els agents de la cooperació una planificació 

anual del Consell de Cooperació en la que s’hi incloguin les 

activitats ordinàries com ara les relatives a la convocatòria, així 

com altres  activitats de reflexió, generació d’aprenentatges, 

intercanvi d’experiències, avaluació, etc.   

Planificació anual del 

Consell de Cooperació 

existent 

                

A4.3. Seguir impulsant processos de treball complementari entre 

agents en projectes específics en el marc dels agermanaments i 

altres oportunitats que es puguin presentar. 

Nombre d'espais/ 

iniciatives de treball 

col·laboratiu funcionant                 

A5. Per fomentar la coordinació i les sinèrgies entre regidories 

i departaments de l’Ajuntament cap a la coherència de les 

polítiques municipals.  

 

                

A5.1 Seguir impulsant iniciatives d’incidència social i política en 

l’àmbit dels drets humans, la pau, i la cooperació internacional, 

com ara les mocions del Ple relacionades amb aquests temes. 

Nombre d'iniciatives de 

coordinació interna a 

l'Ajuntament en l'àmbit 

de la cooperació al 

desenvolupament                 

A5.2 Vetllar per la transversalització dels enfocaments de gènere i 

drets promoguts per la pròpia Regidoria de Drets Civils i Nova 

Ciutadana en els instruments i iniciatives de solidaritat i 

cooperació promogudes.  

Instruments de 

cooperació amb 

enfocaments de gènere i 

drets transversalitzats: 

convocatòries, formularis, 

criteris de valoració                 
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A5.3 Promoure la participació en el Consell de Cooperació dels 

serveis i àrees de l’Ajuntament que puguin estar vinculats a 

actuacions específiques.  

% de Consell de 

Cooperació en els que 

s'ha convidat altres àrees i 

serveis de l'Ajuntament                 

A5.4 Incentivar la participació dels serveis i àrees de l’Ajuntament 

en projectes de cooperació tècnica municipal.  

Nombre d'iniciatives de 

cooperació tècnica 

municipal en les que han 

participat serveis i àrees 

del'Ajuntament                 

A5.5 Seguir impulsant la introducció de requisits de 

responsabilitat global en els procediments i plecs de contractació 

pública.  

% d'instruments de gestió 

en els que s'han introduït 

criteris de responsabilitat 

global en relació als que 

ho requerien                 

A6. Per consolidar i ampliar el treball en xarxa de 

l’Ajuntament amb altres municipis i organitzacions de 

governs locals. 

 

                

A6.1 Participar en iniciatives de cooperació tècnica municipal en 

col·laboració amb altres municipis i a través d’estratègies 

conjuntes de cooperació. 

Nombre d'iniciatives de 

cooperació tècnica 

municipal en xarxa en les 

que s'ha participat                 

A6.2 Participar activament en els espais de treball en xarxa dels 

organismes mancomunats (p.e., Diputació de Barcelona) i de les 

associacions de municipis a les quals Sabadell pertany (p.e., Fons 

Català de Cooperació) que promouen processos de cooperació 

internacional.  

% d'espais de treball en 

xarxa en els que es 

participa activament 

                

A7. Per consolidar la sensibilització i l’educació per al 

desenvolupament humà sostenible a Sabadell 
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A7.1. Elaborar, l’àrea de cooperació, un programa anual d’impuls 

de les iniciatives de Sensibilització i d’Educació pel 

Desenvolupament Humà Sostenible a Sabadell que estableixi 

prioritats específiques i que inclogui la coordinació d’esforços 

amb altres àrees de l’Ajuntament, entitats i organismes per a 

seguir promovent aquest tipus d’iniciatives.   

Programa anual elaborat 

                

A7.2. Millorar els instruments de formulació, seguiment i 

avaluació de les accions de sensibilització i EpDHS a iniciativa 

dels agents i ampliar l’abast de la convocatòria de subvencions 

amb concurrència a aquesta tipologia d’iniciatives  (p.e, criteris, 

formularis, requisits pressupostaris, etc.). 

Instruments revisats i 

millorats 

                

A7.3. Impulsar accions de sensibilització a Sabadell sobre les 

problemàtiques que aborden els projectes de cooperació tècnica 

internacional impulsat per les entitats.    

% de projectes de 

cooperació amb accions 

de sensibilització 

realitzades a Sabadell                 

A7.4. Impulsar les iniciatives d’EpDHS en els centres educatius 

en coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament a través de la 

preparació un banc de recursos (activitats i iniciatives), la 

interlocució amb el professorat implicat i la generació 

d’aprenentatges en les experiències que es portin a terme. 

Banc de recursos en 

funcionament 

% de centres educatius 

que porten a terme 

activitats d'EpDHS                 

A8. Per millorar la capacitat transformadora dels processos de 

cooperació tècnica internacional: 
 

                

a)      Pel que fa la cooperació a iniciativa del teixit associatiu i la 

ciutadania:   
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A8.1. Adequar la convocatòria ordinària de subvencions per a 

actuacions de cooperació a les prioritats i agents (incloent grups de 

joves) d’aquest Pla Director i seguir millorant els instruments per 

a la seva gestió (p.e., bases i formularis, sistema de criteris de 

valoració, etc.) de manera a facilitar l’orientació transformadora 

dels projectes tant a Sabadell com internacionalment. 

Convocatòria revisada i 

instruments millorats 

                

A8.2. Facilitar l’acompanyament tècnic als agents de la 

cooperació que es presentin a la convocatòria en la formulació de 

les propostes de projectes. 

Proporció d'entitats que 

han sol·licitat 

acompanyament i han 

estat ateses                 

A8.3. Seguir millorant el sistema de valoració de les propostes de 

projectes en el marc de la convocatòria de manera a incentivar 

projectes i entitats que, entre altres qüestions, contribueixin a la 

sensibilització de la ciutadania de Sabadell i a la dinamització de 

l’espai associatiu en l’àmbit de la cooperació.    

Criteri de capacitat 

d'incidència a Sabadell de 

les entitats revisat en el 

sistema de criteris de 

valoració dels projectes                 

A8.4. Establir una sèrie de mecanismes en la convocatòria de 

subvencions que facilitin el plantejament plurianual dels projectes 

i agilitzin els tràmits de sol·licitud en les anualitats posteriors.  

Convocatòria revisada per 

a simplificar la tramitació 

de subvencions a entitats 

amb projectes plurianuals                 

A8.5. Millorar el procediment de comunicació de la resolució de 

la convocatòria facilitant que les entitats puguin conèixer els 

resultats de la valoració de les seves propostes i els arguments que 

la sustenten de manera a generar aprenentatges i futures 

oportunitats  de millora.  

Procediment de 

comunicació dels 

arguments tècnics de la 

valoració dels projectes 

revisat                 
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A8.6. Establir els criteris per a la formalització de convenis 

directes de col·laboració (sense concurrència) amb entitats que 

portin a terme projectes de cooperació al desenvolupament. 

Harmonitzar els instruments de gestió d’aquests convenis directes 

amb els instruments de gestió dels projectes subvencionats a 

través de la convocatòria de subvencions.  

Criteris per a la 

formalització de convenis 

directes revisats 

                

A8.7. Oferir eines i instruments que facilitin la gestió dels 

projectes a les entitats (p.e, eines de planificació i seguiment, eines 

d’avaluació, etc.). 

Llistat de recursos tècnics 

per a la formulació, 

seguiment i avaluació 

dels projectes realitzat i 

difòs a les entitats                 

A8.8. Complementar el seguiment de les actuacions 

subvencionades amb la realització de reunions presencials (p.e, 

reunions bilaterals, sessions informatives obertes al públic, 

sessions de presentació en el Consell de Cooperació) que 

possibilitin compartir els processos i identificar aprenentatges.   

% d'entitats amb les que 

s'ha realitzat un 

seguiment bilateral dels 

projectes 

                

b)      Pel que fa la cooperació tècnica municipal en la millora dels 

serveis públics i la qualitat democràtica dels governs locals:     
 

                

A8.9 Seguir impulsant el model mixt de cooperació delegada i 

directa en el marc de l’agermanament amb l’Argub al Sàhara 

Occidental i extreure aprenentatges del procés a través de 

l’avaluació del procés i dels resultats.  

Avaluació realitzada: 

aprenentatges identificats 

i millores introduïdes 
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A.8.10 Facilitar oportunitats per a què l’equip tècnic municipal de 

la resta d’àrees i regidories puguin participar d’experiències de 

cooperació tècnica municipal generant sinèrgies amb els processos 

i iniciatives impulsades pels organismes mancomunats (Diputació 

de Barcelona i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament). 

Base de dades de 

cooperació tècnica 

(FCCD) difosa  

Nombre d'experiències de 

cooperació tècnica a les 

que s'ha participat                 

A.8.11 Enfortir les capacitats i el coneixement de les àrees i 

serveis de l’Ajuntament sobre la cooperació tècnica municipal a 

través d’accions de formació i d’intercanvi d’experiències. 

Activitat formativa sobre 

la cooperació tècnica 

municipal realitzada 
                

A9. Per seguir contribuint de manera efectiva a les 

emergències i a les necessitats d’ajut humanitari  
                 

A9.1 Respondre a les crides d’ajut humanitari del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i del Comitè Català 

d’Ajut Humanitari d’Emergència (CAHE), mantenint la 

coordinació amb la resta d’agents. 

% de crides a les que s'ha 

donat resposta 

                

A9.2 Seguir donant suport a les accions de sensibilització i 

d’informació a la ciutadania per fomentar la seva col·laboració i 

participació en les campanyes impulsades des de l’Ajuntament 

(p.e, en relació a l’acolliment de refugiats, etc.).  

Nombre d'accions de 

sensibilització i difusió en 

el marc de crides 

realitzades des de 

l'Ajuntament                 

A9.3 Impulsar la coordinació de les iniciatives de solidaritat de la 

ciutadania i els agents que responen a crides d’ajut humanitari i 

d’emergències.  

% d'episodis 

d'emergències i d'acció 

humanitària per als quals 

s'han establert 

mecanismes de 

coordinació                 
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A9.4 Seguir donant suport a les iniciatives dels agents de Sabadell 

especialitzats en l’acció humanitària en crisis de llarga durada. 

% d'iniciatives dels 

agents en l'àmbit de les 

emergències i l'acció 

humanitària que han 

sol·licitat suport i se'ls hi 

ha donat                 

A10. Per a garantir els recursos suficients per al desplegament 

de les prioritats establertes   
 

                

A10.1 Preveure en el pressupost anual els recursos que 

específicament es destinaran a cada instrument de cooperació 

(cooperació internacional, sensibilització i educació pel 

desenvolupament, i ajut humanitari) i a cada instrument de 

finançament (subvencions (amb concurrència i sense) i contractes 

de serveis).  

% de recursos propis 

dedicats a la política de 

cooperació al 

desenvolupament 

Pressupost desglossat 

realitzat 
                

A11. Per a disposar de recursos econòmics addicionals als 

propis de l’Ajuntament destinats a millorar l’eficàcia i la 

qualitat de la política local de cooperació al desenvolupament. 

 

                

A11.1 Crear sinèrgies amb els organismes mancomunats que 

donen suport a la millora de la qualitat de les polítiques públiques 

locals (p.e, Diputació de Barcelona a través de les convocatòries 

de subvencions per a ens locals) i seguir millorant els processos de 

planificació, seguiment i avaluació de la política de cooperació al 

desenvolupament. 

% del pressupost de 

cooperació executat 

provinent d'altres 

organismes 

                



 

38 

 

 



 

39 

 

SEGUIMENT  

El desplegament d’aquest Pla Director es realitzarà mitjançant l’elaboració de 

plans anuals que concretaran les accions a realitzar-se per semestres i el 

pressupost associat de cada anualitat segons la programació associada en 

aquest Pla.  

A inicis de cada any, es presentarà un Informe de seguiment de l’execució del 

Pla Anual que presentarà: 

1. El grau d’execució de cada línia d’acció (% d’accions realitzades i 

valoració dels indicadors de seguiment especificats en la taula de 

desplegament presentada). Això facilitarà identificar les accions 

pendents d’executar-se que seran valorades per a ser incloses en el 

Pla anual del següent any.  

2. L’execució pressupostària per àmbits d’incidència, instruments de 

cooperació i instruments de finançament. 

Tant el Pla Anual com l’Informe de seguiment seran elaborats pel 

Departament de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament i es presentaran a 

inicis i finals d’any al Consell de Cooperació. 

Opcionalment es pot fer un seguiment de la petjada d’incidència ens els ODS 

per anar copsant la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible 

per àmbit d’incidència. 

AVALUACIÓ  

En finalitzar la vigència d’aquest Pla Director, l’any 2022, es durà a terme 

una avaluació20 final de resultats que analitzarà la mesura en la que s’ha 

contribuït als objectius fixats a partir de les accions impulsades. L’avaluació 

generarà doncs aprenentatges de cara a la formulació de futurs plans.  

L’estudi d’avaluació es realitzarà externament i comptarà amb la participació 

dels agents de la cooperació i els plans anuals i els informes de seguiment 

anual com a informació de base. Els resultats de l’avaluació seran accessibles 

al conjunt dels agents de la cooperació.     

 

                                                      
20  L’avaluació complirà els estàndards d’avaluació en l’àmbit de la cooperació 

internacional establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de la OCDE i 
analitzarà els criteris de pertinença, coherència, eficàcia, eficiència i sostenibilitat 


