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1. Antecedents històrics, introducció i prioritats del Programa 2019
En aquests darrers anys s’ha anat construint l'acció municipal en l'àmbit de la
solidaritat, la cooperació al desenvolupament i la sensibilització a la ciutat de Girona.
L’any 2008 hi ha un punt d’inflexió ja que s’elabora el Pla Director de Cooperació i
Solidaritat, a partir del qual hi haurà un marc teòric que permetrà una planificació
estratègica de les accions municipals en matèria de solidaritat i cooperació.
En aquest temps el Consell s'ha convertit en un òrgan bàsic de participació ciutadana i
sobretot ha representat un espai de coordinació entre les entitats i el govern de la ciutat
a fi de fer possibles iniciatives conjuntes. L’any 2014 seguint aquesta línia de
participació, des del Consell es va dur a terme un procés de revisió de les accions de
solidaritat i cooperació que ha generat noves formes de fer i perspectives de futur.
L'acció municipal se centra actualment en tres grans eixos d'actuació, establerts
anualment en el programa municipal.
- Girona, ciutat educadora i solidària.
- La dimensió transversal de la solidaritat.
- La dinàmica i consciència solidària a partir dels projectes de cooperació.

Les prioritats que es marca el Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació en
el marc del seu Programa municipal 2019 són les següents:
-

Iniciar la cooperació tècnica de ciutat a ciutat

-

Enfortir i visibilitzar els agermanaments solidaris de la ciutat.

-

Dur a terme activitats de sensibilització dirigides a infants i joves en l’àmbit
de l’educació no formal
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2. Línies estratègiques d’actuació
Per tal que el programa municipal faciliti una estratègia basada en resultats,
s’estructura en objectius generals (O.G.), objectius específics (O.E.) i actuacions a
realitzar (A).
2.1. Girona, ciutat educadora i solidària
O.G.1. Consolidar Girona com una ciutat educadora i solidària
O.E.1. Desenvolupar accions directes de sensibilització
A.1. Als centres educatius:
A.1.1. Campanya del DENIP: Juguem per la pau
A.1.2. Cantata per la pau
A.1.3. Recursos educatius primària
A.1.4. Recursos educatius secundària i crèdits de síntesi
A.1.5. Agermanaments solidaris entre centres
A.1.6. Àmbit universitari
A.2. Ciutadania en general:
A.2.1. Campanya “Girona, ciutat de pau i drets humans”
1. Concurs de fotografia solidària
2. Projecte pilot en l’àmbit no formal: AMPAS, Casals de Dia, gent
gran, esplais, casals d’estiu, Fires de Girona, etc.
3. Sensibilització al voltant de la problemàtica de les persones
refugiades
A.2.2. Cicle de cinema i solidaritat
A.2.3. Ciutats defensores dels Drets Humans
A.2.4. Butlletí mensual i dinamització del web
A.2.5. Exposicions, xerrades i formacions

O.E.2. Donar suport indirecte a la sensibilització: suport a actors de
cooperació i sensibilització de la ciutat
A1. Convenis:
A.1.1. CeDRe
A.2. Convocatòria de subvencions per a projectes d’educació per al
desenvolupament i sensibilització
A.3. Suport logístic i tècnic a les entitats
2.2. La dimensió transversal de la solidaritat i la cooperació
O.G.2. Ampliar la dimensió transversal de la solidaritat i la cooperació
O.E.1. Ampliar la transversalitat a l’Ajuntament
A.1. Treball coordinat amb d’altres serveis municipals en temes de
sensibilització i cooperació (per exemple Biblioteques, Sostenibilitat, Educació i
Joventut).
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A.2. Treball de sensibilització amb les diferents àrees de l’Ajuntament en la
compra pública ètica.
A.3. Campanya 0,7% del teu sou en solidaritat dels treballadors/ores de
l’Ajuntament.
A.4. Sensibilització i donar a conèixer els projectes de solidaritat i cooperació
als treballadors i treballadores municipals
A.5. Iniciar la cooperació tècnica municipal amb aquells municipis on hi hagi una
vinculació de ciutat, i fomentant la informació i traspàs de coneixements mutu,
d’anada i tornada.
O.E.2. Fomentar la coordinació amb altres actors de la cooperació
catalana
A.1. Comissions i grups de treball del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació.
A.2. Relacions amb les entitats de la ciutat i organització conjunta d’activitats en
l’àmbit de la pau i dels drets humans.
A.3. Relacions amb organismes supramunicipals: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, Diputació de Girona i Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
A.4. Sensibilització i pressió al voltant de la problemàtica de les persones
refugiades i desplaçaments forçosos en coordinació amb serveis socials
municipals i en l’articulació i participació a xarxes supramunicipals.
A.5. Relacions amb altres municipis.
2.3. La dinàmica i consciència solidària a partir dels projectes de cooperació
O.G.3. Ampliar la dinàmica i consciència solidària a partir dels projectes de
cooperació
O.E.1. Potenciar els agermanaments
A.1. Suport a projectes de cooperació:
A.1.1. Mitjançant cooperació indirecta: Convocatòria específica de
subvencions per a projectes a les ciutats agermanades en matèria de
cooperació al desenvolupament
A.1.2. Mitjançant cooperació directa: Identificació i prospecció per al inici
de la cooperació tècnica en el àmbit de la gestió municipal amb les ciutats
agermanades.
A.2. Visibilització del Fons Documental dels agermanaments amb Bluefields i
Farsia

O.E.2. Enfortir el treball de les entitats que treballen en matèria de
cooperació al desenvolupament
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A.1. Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al
desenvolupament en l’àmbit internacional
A.2. Formacions de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
A.3. Suport tècnic a les entitats

O.E.3. Fer el control i seguiment dels projectes de cooperació
A.1. A través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
A.2. A través d’accions directes de seguiment i avaluació
O.E.4. Col·laborar en el camp de l’ajuda humanitària
A.1. Línia per a ajuts humanitaris d’emergència en els països en
desenvolupament
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