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1. Acrònims
AOD

Ajut Oficial al Desenvolupament

CMSCC

Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència

CiS

Cooperació i Solidaritat

DAFO

Debilitats-Amenaces-Febleses-Oportunitats

EPJG

Educació per a la Justícia Global

FAMSI

Fondo andaluz de municipios por la solidaridad internacional

FCCD

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

LRSAL

Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local

OCDE

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

PDC

Pla Director de Cooperació
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2. Presentació
El present document vol presentar els trets fonamentals del proper Pla Director de cooperació del
municipi, dins la renovació de l’estratègia i la pràctica d’aquesta política pública.
El Prat ha estat un municipi que ha exercit la cooperació internacional des de la constitució del
primer ajuntament democràtic, impulsat pel suport de la societat civil local i pel convenciment que
han tingut els successius governs municipals per tirar-la endavant. Hi ha destinat recursos i mitjans,
físics i humans, i ha participat en processos de desenvolupament a països del Sud, donant un ferm
suport a causes com ara la revolució sandinista o els drets del poble saharaui durant tots aquest anys.
El suport a la millora de la gestió pública de l’aigua del municipi de Gibara a través d’Aigües del Prat ha
estat una bona pràctica de referència per al nou corrent de cooperació tècnica municipal, tant per
l’enfoc de creació de capacitats al voltant d’una competència municipal, com per la implicació d’una
empresa pública i les xarxes municipalistes creades, més enllà de Catalunya i de la ciutat de Gibara.
Importants han estat també les iniciatives que ha dut la cooperació impulsada des de la societat civil
pratenca a més de quinze països i en nombroses situacions d’emergència. Només en el període 20122016 s’han invertit al voltant de vuit-cents mil euros, malgrat l’escenari de crisi econòmica, havent-se
mantingut un nivell d’inversió que sense dubte caldrà incrementar a mig termini per equipar-ho al
compromís polític i solidari del municipi.

5

Projecte de l’ONG Yamuna a Madagascar.

Sense sortir del mateix municipi, s’han vingut desenvolupant activitats dins el marc de l’Educació per al
Desenvolupament (EPD) des de fa anys, vinculades tant a la realització de projectes de cooperació i la
seva explicació i rendició de comptes davant la ciutadania, com enfocades a la difusió i sensibilització
dels valors que fonamenten la solidaritat internacional.
Aquestes activitats han constituït de facto un programa d’EPD al municipi, executat tant pel propi
ajuntament com per les entitats, gràcies a recursos propis i el suport del mateix govern municipal i
d’altres administracions, especialment la Diputació de Barcelona. S’ha col·laborat força amb les
escoles de primària i secundària per desplegar aquesta programació, com també amb d’altres
institucions públiques i privades (cinemes, biblioteques, etc.).
El Prat Solidari ha esdevingut l’espai natural de participació i coordinació dels agents de
cooperació a la ciutat, articulant la seva resposta solidària durant aquests anys i la interlocució amb la

ciutadania. Iniciatives com ‘Ciutats Defensores de Drets Humans’ han tingut força ressò i acceptació,
aprofundint la concertació amb altres municipis, entitats i institucions catalanes actives en la defensa
dels drets humans al món com El Prat.

Certament, la idea i l’enfocament de la cooperació al desenvolupament a nivell internacional han
evolucionat molt durant les darreres tres dècades, així com les pròpies capacitats del municipi i els
processos en els que s’ha involucrat en la pràctica de la seva solidaritat. En aquest sentit, el govern
municipal, liderat per Regidoria de Joventut, Igualtat i Solidaritat, ha endegat una reflexió política i un
procés de renovació d’una pràctica que ha d’esdevenir una política pública ben encaixada en el
projecte de ciutat i que darrerament havia perdut l’impuls inicial.
El present Pla Director de Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans (2018-2022) està concebut
per rellançar aquesta política pública al municipi, aprofitant tot el seu bagatge i ressituant-la en la
nova conjuntura internacional, amb l’Agenda de Desenvolupament 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible com a marc general per fer front a un seguit de desafiaments, globals
i extremadament complexos, que requereixen de la participació activa de la dimensió local del territori.
En aquest context, El Prat defineix el seu paper com s’exposa a continuació.
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3. Missió, Principis i Orientacions Generals.
La missió de la cooperació al Prat és contribuir des del seu àmbit municipal a la Justícia Global, tot
superant el paradigma del desenvolupament. Això implica actuar en el canvi de les relacions de poder
que generen les discriminacions, persecucions i manca d’equitat, des del treball per la promoció dels
drets humans i la cultura de la no violència. La Justícia Global es concreta en la justícia de gènere, la
justícia social, la justícia econòmica i la justícia ambiental, defugint qualsevol tipus de relació o
intervenció caritativa, vertical o que imposi determinats models de desenvolupament.
En general, la cooperació al Prat ha de guiar-se per la construcció de valors, drets i coneixement,
al mateix municipi i amb aquelles ciutats, persones i col·lectius amb els que es treballi:
•

•

•

Valors. Educar la ciutadania en els valors de la diversitat, la cultura de la Pau, l’equitat entre
persones, la solidaritat entre pobles i el respecte i la defensa del bens comuns, preparant-la
davant el procés de globalització i vinculant aquesta amb la dimensió local. La cooperació ha
de servir per a que la ciutadania del Prat entengui les dinàmiques polítiques, socials i
econòmiques del món, participant activa de la societat civil internacional.
Coneixement. Establir i eixamplar les connexions i el treball conjunt amb altres realitats a tot el
món, que permetin generar coneixement i experiències enriquidores per a la ciutat, i que la
preparin per afrontar amb més eines les seves problemàtiques i les de la seva ciutadania.
Cooperar és aprendre mútuament, trencant els esquemes verticals Nord-Sud o donantreceptor, dignificant, reconeixent i posant a la mateixa alçada el coneixement de totes les
societats.
Drets. Contribuir en la defensa i la construcció dels drets humans, allà on tingui ocasió i un
valor afegit per fer-ho. La construcció col·lectiva dels drets a tot el món, n’assegura una millor
protecció a tot arreu, fent un món més just, sostenible i segur per a tothom.

La visió municipalista és fonamental en el desplegament de la cooperació pratenca, en reivindicar el
fet local i el potencial que té aquest per la seva proximitat a la ciutadania, el seu coneixement de les
necessitats i la seva realitat, i la capacitat per contribuir a les transformacions amb un impacte directe
en la seva qualitat de vida. Així, l’acció de la cooperació municipalista ha de basar-se en la posada en
valor de les capacitats de la ciutat, aconseguides gràcies a l’exercici de les competències dels seus
governs i de la integració d’entitats i institucions presents al teixit social, polític i econòmic que
determina la seva identitat i el relat que la ciutat ha construït de si mateixa i que vol projectar.
Des del punt de vista de l’administració, la cooperació ha de ser una política integrada dins el projecte
de govern, i com a tal ha de tenir una connexió i una lògica amb aquest. Com es deia abans, ha de
tenir, de manera complementària, una connexió amb la societat civil local i amb la població en general,
articulant i coordinant tots els esforços amb el lideratge de l’ajuntament.
Aquest lideratge ha de servir per integrar la pluralitat d’actors amb capacitat per aportar, més enllà
dels agents tradicionals a qui ha estat tradicionalment delegada la seva execució, així com per reforçar
les bases ciutadanes i institucionals que assumeixen i impulsen aquesta política, a fi i efecte de renovar
el compromís i retroalimentar la política.
La visió, a més, contempla la coherència del conjunt de polítiques públiques i el seu enfocament
cap a la Justícia Global, els Drets Humans i la Pau, alineant-se amb la transposició local i la
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. En aquest sentit, la
feina integradora i de sumar esforços suggerida de cara a la societat civil que participa de l’esforç de la
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cooperació, també té una lectura a la interna de l’Ajuntament, per tal de que l’acció de les regidories
sigui concebuda per augmentar l’impacte positiu de la cooperació.
Per últim, l’acció de la cooperació no pot ser concebuda sense acceptar tota una sèrie de principis
generals, com ara la eficiència i l’eficàcia, la rendició de comptes, la transparència, l’enfocament de
gènere i drets humans, la complementarietat entre actors, el respecte a la diversitat i entre les diferents
parts i d’altres, assenyalats per la Llei catalana de cooperació i àmpliament acceptats per tots els
agents al nostre entorn.
Taula 1: Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Objectiu 1. Eliminar la pobresa en totes les seves formes arreu del món.
Objectiu 2. Eradicar la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure
l’agricultura sostenible.
Objectiu 3. Assegurar la salut i promoure el benestar per a tothom, a totes les edats.
Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.
Objectiu 5. Assolir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les noies.
Objectiu 6. Garantir l’accés de tothom a l’aigua i al sanejament i assegurar una gestió sostenible dels
recursos hídrics.
Objectiu 7. Garantir l’accés de tothom a una energia fiable, sostenible i moderna, a un cost
assequible.
Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, la plena ocupació
productiva i el treball digne per a tothom.
Objectiu 9. Bastir una infraestructura resilient, promoure una industrialització sostenible que sigui
beneficiosa per a tothom i fomenti la innovació.
Objectiu 10. Reduir les desigualtats dins dels països i entre països.
Objectiu 11. Fer per tal que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i
sostenibles.
Objectiu 12. Establir patrons de consum i de producció sostenibles.
Objectiu 13. Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus impactes.
Objectiu 14. Conservar i explotar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins de
cara al desenvolupament sostenible.
Objectiu 15. Preservar i restaurar els ecosistemes terrestres, vetllant per una gestió sostenible dels
boscos, combatent la desertització, aturant i revertint la degradació del sòl i posant fi a l’empobriment
de la biodiversitat.
Objectiu 16. Promoure l’adveniment de societats pacífiques i obertes al desenvolupament sostenible,
garantir l’accés de tothom a la justícia i establir institucions eficaces, responsables i inclusives.
Objectiu 17. Enfortir els mitjans d’implementar i revitalitzar la col·laboració mundial de cara al
desenvolupament sostenible.
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4. Objectius estratègics
El present Pla s’estructura al voltant d’un objectiu general i tres d’específics. Aquests fan referència a les modalitats de la pròpia política, que s’expliquen
més endavant en el text, referents a l’acció a ciutats a països empobrits, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans al
Prat.
Des de la voluntat d’alineament i contribució a la consecució dels ODS al nostre municipi, l’àmbit de la cooperació restarà amatent a la definició i
implementació de la resta de polítiques públiques, que contribueixen de la mateixa manera a l’eradicació de les injustícies a nivell global.

Objectiu General
OG. Contribuir des de la dimensió local a la Justícia Global en el marc de l’Agenda 2030 i dels ODS, i al desplegament efectiu i la protecció dels Drets Humans arreu del món.

Objectiu Específic 1
OE1. Contribuir al desplegament de polítiques, infraestructures, capacitats i serveis que vetllin per la protecció efectiva dels drets humans i l’equitat, l’interès i els bens
comuns,
SubObjectius

Accions previstes

Indicadors

ODS relacionats

OE1.1. Fomentar el dret a l’aigua i el
sanejament, contribuint a la gestió
integral del cicle de l’aigua des de la
defensa de l’interès comú i la gestió
pública municipal

Objectiu 6.
Programa de millora de la gestió pública de l’aigua a Eficiència dels serveis a Gibara i d’altres municipis.
Gibara (Cuba).
Extensió de la cobertura de la població (nombre i
Suport a d’altres iniciatives de millora en la gestió i el accessibilitat).
desenvolupament d’infraestructures.
Reducció de malalties de transmissió hídrica.

OE1.2. Donar suport al dret a un medi
ambient saludable, fixant-se sobre tot
en la mobilització ciutadana a través de
l’educació ambiental, però també en la
gestió territorial i la qualitat ambiental a
nivell municipal.

Programa de suport a l’educació ambiental per a la Continguts ambientals a escoles i centres educatius.
Objectius 4, 6, 11,
millora de la gestió municipal de residus al Salvador.
Coneixement de les bones pràctiques ambientals entre la 12, 13, 14
Suport a d’altres iniciatives centrades en l’educació i la població.
qualitat ambiental i la gestió territorial.
Reducció de residus i d’abocaments incontrolats.
Protecció del territori, terrestre i marítim.
Qualitat de les aigües i reducció de la contaminació.

OE1.3. Impulsar el dret a l’educació i la
cultura, com a element apoderador i
mobilitzador, creador de ciutadania
crítica a tot el món.

Intervencions destinades a millorar la qualitat i l’abast de
l’educació i la cultura, a través de l’augment de
capacitats, intercanvi d’experiències i el reforç
d’infraestructures i mitjans que no creïn dependències a
llarg termini.
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Accés als diferents cicles d’educació als municipis socis, Objectiu 4
especialment per part de les nenes i entre els col·lectius
més desafavorits.
Oferta de docents qualificats.
Oferta cultural, crítica i de qualitat.

Objectiu Específic 1
OE1. Contribuir al desplegament de polítiques, infraestructures, capacitats i serveis que vetllin per la protecció efectiva dels drets humans i l’equitat, l’interès i els bens
comuns,
SubObjectius

Accions previstes

OE 1.4. Fomentar l’equitat de gènere i Intervencions destinades a fomentar:
eradicar qualsevol tipus de discriminació - La participació de les dones a la política i els espais de
i violència envers les dones
decisió públics.
- L’emancipació econòmica.
- L’accés a l’educació i la salut.
- El desenvolupament de polítiques i plans municipals
d’igualtat.

Indicadors

ODS relacionats

Nombre de càrrecs i representants polítics municipals i Objectiu 3, 4, 5, 8,
veïnals.
10
Llocs de feina creats per a dones.
Accés de les dones als serveis de salut sexual i
reproductiva. I a l’atenció sanitària en general.
Episodis de violència contra totes les dones i les nenes
en els àmbits públic i privat.
Prevalència de pràctiques nocives, com el matrimoni
infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina
Població femenina que es beneficia de polítiques i plans
d’igualtat a l’àmbit municipal. Recursos destinats.

OE 1.5. Donar suport a la protecció i el Altres accions a iniciativa de la societat civil del Prat, la Els assenyalats específicament per a cada acció en la La totalitat.
desplegaments de drets polítics, resta de l’Estat i de les ciutats sòcies.
seva formulació o disseny.
econòmics socials i culturals com ara
la salut, l’alimentació, el treball digne. i
d’altres, tot denunciant les situacions
d’opressió i les condicions estructurals
que afavoreixen les desigualtats i
discriminacions.
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Objectiu Específic 2
OE2. Alleugerir el patiment humà i l’impacte material en situacions d’emergència humanitària, estructural o sobrevinguda, en especial a través de la posada en pràctica
del Dret d’Asil i l’assistència a les persones refugiades a la nostra ciutat.
SubObjectius

Accions previstes

Indicadors

ODS
relacionats

OE2.1. Contribuir a garantir el transit segur de persones a la Suport econòmic i polític a la creació de vies segures a la Persones
Objectius 5, 8,
Mediterrània i el Dret d’Asil.
Mediterrània, en col·laboració amb el FCCD i/o d’altres actors, per assistides
en 10,16
garantir el trànsit en condicions dignes de persones fugint dels conflictes trànsit i al Prat.
bèl·lics i de les situacions d’emergència ambiental, social, política i
econòmica.
OE2.2. Contribuir a reduir els impactes a la població de desastres Intervenir, en col·laboració amb altres xarxes, entitats i administracions, Persones
naturals o situacions de violència d’origen polític, social o militar, en catàstrofes naturals i humanitàries.
assistides.
col·laborant en la reconstrucció sostenible dels hàbitats afectats.

La totalitat.

Objectiu Específic 3
OE2. Enfortir el teixit institucional i ciutadà que dóna suport i possibilita el desplegament de la política pública municipal de cooperació.
SubObjectius

Accions previstes

Indicadors

OE2.1 Generar i implicar
una ciutadania crítica a
El Prat en la posada en
marxa dels ODS i la
defensa
dels
drets
humans, a escala local i
internacional.

Crear
i
desplegar
un
Pla
d’Educació
al
Desenvolupament, que incorpori i coordini el teixit
associatiu local i els centres docents, tot renovant les
metodologies i formats actuals de treball.
Crear i desplegar una estratègia de comunicació, que
reforci el Pla d’EPD i permeti la rendició de comptes a la
ciutadania sobre les accions i impactes de la cooperació
municipal en clau ODS, tot incorporant el conjunt de
canals i actors de la ciutat.

Participació d’entitats i centres docents als plans anuals d’activitats Objectiu 4
concertats.
Accés dels alumnes de primària i secundària de El Prat a les accions
previstes pel Pla d’EPD.
Nombre de docents amb accés a formacions relacionades amb el Pla d’EPD
i en disposició d’activar als seus centres les noves metodologies
identificades.
Coneixement de l’Agenda 2030 i de la seva relació amb les polítiques
públiques municipals.

Programa de voluntariat específic per a la
cooperació, dins el Pla d’EPD.
Suport a les entitats pratenques en la captació de
socis/es i de recursos no públics a la ciutat (particulars i
empreses).
Suport a les iniciatives d’incidència política
promogudes per la societat civil, que reforcin els
objectius del Pla Director.

Coneixement de la població pratenca del seu teixit social internacionalista.
Objectiu 17
Nombre de persones voluntàries en accions de cooperació, liderades per
l’ajuntament o les entitats i institucions de El Prat.
Nombre de persones associades i simpatitzants al municipi a entitats de
cooperació .
Recursos no públics captats.

OE2.2.
Enfortir
els
lligams i el coneixement
mutu entre ciutadania,
entitats i ajuntament, tot
afavorint la participació de
la ciutadania en les
accions de cooperació a
tots els nivells.

ODS
relacionats
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5.Prioritats geogràfiques
La cooperació del Prat, en tant que municipalista, vol superar la lògica de la priorització de països,
centrant-se en la relació entre municipis i col·lectius locals. Ara bé, vol considerar certes regions i
conjuntures sobre les que cal donar una resposta, sempre des d’aquesta dimensió local que constitueix
el seu valor afegit.
De la mateixa manera, vol mantenir les relacions històriques mantingudes amb certes ciutats i
col·lectius, sempre i quan es donin les condicions necessàries, i amb la perspectiva de reproduir i fer
extensius els impactes de la col·laboració a d’altres municipis a partir de les experiències mantingudes.
Als darrers anys, la inversió de recursos ha determinat una certa orientació geogràfica, segons es pot
observar a la Taula 2:
Taula 2: Països i regions amb una inversió superior al 5% del recursos en cooperació (2012-2016).

Països i regions

Percentatge de Recursos

Cuba

23%

El Salvador i resta de Centreamèrica

16%

Madagascar

10%

Marroc

9%

Perú

9%

Campaments Saharauis

8%

Burkina Faso

5%

Equador

5%

Palestina

5%

En relació a les experiències i capacitats acumulades, així com les conjuntures a les que la ciutat entén
que ha de continuar atenent, la priorització geogràfica durant el període el present Pla Director serà:
•

Al conjunt de la Mediterrània, col·laborarà amb els esforços per construir vies segures i
protegir els drets de les persones migrants.

•

A Palestina, contribució a les polítiques de pau i diàleg, en el marc de les resolucions de
Nacions Unides, que reconeixen els drets territorials de la seva població, així com fomentar i
visibilitzar el rol activista de les dones i joves.

•

A Cuba, treballarà per consolidar el Dret Humà a l’aigua, a través de la millora de la gestió
pública municipal. A partir de l’experiència cubana, es podrà impulsar col·laboracions a la resta
d’Amèrica Llatina i d’altres parts del món, tot aprofitant les xarxes internacionals en què
participa El Prat.

•

Al Salvador, contribuirà al reforç de l’educació ambiental, orientada a facilitar la millora en la
gestió de residus a escala municipal.

•

Al Sàhara Occidental, fomentarà el suport a iniciatives educatives i el paper de les dones com
a element clau davant l’ocupació i en la superació no violenta del conflicte.
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•

Al Marroc, donarà suport a iniciatives que millorin la presència pública de la dona i la seva
emancipació econòmica, l’accés a l’educació i la salut, especialment a través de polítiques i
plans municipals.

Fora d’aquestes prioritats, es mantindrà el suport a d’altres iniciatives que arribin des del teixit social de
la ciutat i estiguin alineades amb els objectius del Pla, especialment a l’Àfrica Subsahariana, tant per
l’extrema vulnerabilitat de les poblacions al continent com per les capacitats consolidades a la ciutat els
darrers anys.
Es potenciarà, en qualsevol cas, que les associacions del Prat i la població prenguin part i generin
iniciatives al voltant de les actuacions que lideri l’ajuntament, i en sentit contrari l’ajuntament serà
sensible a les demandes de suport tècnic i acompanyament polític que provinents dels teixit
associatiu pratenc.

13
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6. Modalitats i Instruments
Per a l’execució dels recursos en el marc d’aquest PDC es desplegaran els instruments següents
segons les diferents modalitats: cooperació al desenvolupament, educació al desenvolupament i ajuda
humanitària.

6.1 Cooperació per al Desenvolupament.
6.1.1. Cooperació directa municipal
Aquest instrument integra aquelles accions que pugui desplegar directament l’ajuntament,
especialment de caire tècnic, per iniciativa pròpia. Pot ser de manera individual o en consorci amb
d’altres administracions i entitats, tot fent part de clústers temàtics.
Durant el present PDC s’implementaran al menys dos programes dins aquesta modalitat, fora dels que
es puguin identificar i desplegar durant la seva vigència:
•

Programa de millora de la gestió pública de l’aigua a Gibara (Cuba). En col·laboració amb
el FAMSI i en base a la capacitat tècnica i executora de l’empresa pública municipal Aigües del
Prat, s’escometran les darreres etapes de l’extensió de la xarxa d’aigua potable a la ciutat
cubana i les accions per millorar el control de fuites, de forma que es pugui augmentar la
qualitat i l’extensió del servei. De la mateixa manera, es portarà l’experiència a d’altres
municipis de l’illa, en coordinació amb el govern cubà, per tal d'estendre la transferència de
capacitats i la millora en la gestió a una altra escala.

14

Planta d’aigua a Gibara (Cuba)

•

Programa de suport a l’educació ambiental per a la millora de la gestió municipal de
residus al Salvador. En consorci amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els ajuntaments de
Viladecans, Gavà i el suport del FCCD, es desenvoluparà un programa que contribueixi a
millors les eines i metodologies de l’educació ambiental als municipis del país. Es perseguirà la
seva complementarietat amb el necessari canvi en la gestió dels residus que afronta el país
centreamericà durant els propers anys, de manera que la ciutadania n’esdevingui un element
facilitador i promotor, especialment des del jovent.

Pla Director de Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans del Prat de Llobregat (2018-2023)14/ 21

6.1.2 Convocatòria a iniciativa d’altres actors
Les iniciatives de la societat civil es vehicularan a través d’una convocatòria pública que es podrà
convocar amb caràcter anual o bianual.
La seva gestió serà a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per avançar en
la inclusió de criteris objectius i la millora de la qualitat de les propostes. Amb aquest objectiu,
s’establirà un conveni de col·laboració que reguli les funcions i la relació entre el FCCD i l’Ajuntament.
De la mateixa manera i en base a l’esmentat conveni, El Prat es reserva la possibilitat de destinar ajuts
als projectes que gestiona el FCCD, desenvolupats a iniciativa d’entitats sense presència al municipi, si
estima que contribueixen millor al desenvolupament del seu Pla Director.

6.2 Emergències i Ajuda Humanitària
Les accions d’emergència es continuaran vehiculant a través del Fons Català de Cooperació, tot i
que puntualment en el cas d’iniciatives de resposta a emergències liderades pel teixit associatiu local
es podrà donar pas a concerts puntuals i específics per tal de canalitzar els recursos.

6.3 Educació per a la Justícia Global
De la mateixa manera que les accions de cooperació a terreny, les accions d’EPJG es podran
desplegar per iniciativa pròpia o a iniciativa d’altres actors, especialment presents a la ciutat.
En qualsevol cas, l’objectiu a mig termini del present PDC és acabar disposant d’un Pla d’Educació
per a la Justícia Global, Drets Humans i Pau de la ciutat, concretat en plans anuals i construït amb
les iniciatives d’entitats i del propi ajuntament, la col·laboració del conjunt de centres docents i els
espais de lleure, i estructurat en els elements que s’exposen tot seguit.

6.3.1 Programa anual d’activitats concertades
De manera progressiva durant la vigència del PDC, s’articularà una programació conjunta
d’activitats adreçades a la creació d’una ciutadania crítica i activa. Amb caràcter anual es recolliran i
coordinaran les propostes de les diferents àrees de l’Ajuntament i les de les diferents entitats de la
ciutat en matèria de sensibilització pels Drets Humans i la Pau.
Les entitats, dins la convocatòria anual de subvencions per accions de cooperació, podran optar a ajuts
de l’Ajuntament per desenvolupar propostes que permetin donar a conèixer millor i retre comptes
davant la ciutadania de les seves activitats a terreny. Es promocionarà entre les entitats la presentació
de propostes que vagin més enllà del desenvolupament d’activitats puntuals, amb l’objectiu
d’aprofundir en els impactes i optimitzar la gestió dels recursos.
Per altra banda, es donarà suport i coordinarà el conjunt d’activitats fins ara organitzades sota el
paraigües de ‘El Prat Solidari’, renovant el format i potenciant la comunicació.
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L’Ajuntament participarà activament al programa de ‘Ciutats Defensores de Drets Humans’, i es farà
especial suport a la seva comunicació i a la feina d’incidència política que se’n derivi.
Es valorarà també la participació futura en activitats liderades per entitats d’altres àmbits amb el mateix
objectiu de mobilització envers la Justícia Global.

6.3.2. Formació i Sensibilització a les escoles
Pel que fa a la feina amb centres docents, aquesta començarà a nivell pilot per dos centres de primària
i secundària, i que s’anirà expandint per la resta de centres progressivament durant els propers anys.
Es contemplarà la formació de formadors, de manera que puguin incloure l’enfocament i els valors dels
drets humans i la pau al currículum escolar, en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics.
Es posaran els mitjans també, per part de l’ajuntament, per avançar en l’aplicació de noves
metodologies com l’APS, pel que fa a accions solidàries, o la posada en marxa de projectes educatius
vinculats i assignatures de servei a la comunitat.
Es treballarà també la connexió amb les activitats no formals liderades per les entitats locals i
l’ajuntament.

16
Jornades del projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans

6.3.3. Programa de voluntariat
Durant aquest PD es posaran les bases per l’establiment d’un programa que permeti al jovent de la
ciutat involucrar-se en accions de cooperació a terreny, preferentment en col·laboració amb
entitats amb seu al Prat.
L’objectiu és facilitar la incorporació del jovent a les accions de cooperació, des del punt de vista
sensibilitzador i com a via d’incorporació a la societat civil organitzada, renovant aquesta, però
eventualment també com a futura sortida professional.

6.3.4. Estratègia de comunicació
De la mateixa manera, i com a suport general d’aquesta modalitat, es desplegarà una estratègia
comunicativa, que habiliti i posi a disposició de l’EPJG al municipi els mitjans públics i tots els recursos
de comunicació a l’abast de l’ajuntament, tot incentivant també la participació d’aquells privats que
vulguin adherir-se a l’esforç de difusió i sensibilització al Prat.
L’objectiu és visibilitzar i ampliar el coneixement de la població de les accions de cooperació
impulsades des del Prat, tot potenciant la rendició de comptes, i per l’altra donar suport al Pla d’EpJG
per a que augmenti el seu impacte, especialment en les activitats de sensibilització cap a la ciutadania
en general.
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7.Recursos i Capacitats
Pel que fa a la inversió municipal, l’augment previst es centraria en el desenvolupament de la
cooperació implementada directament per l’Ajuntament i pel Pla d’Educació per la Justícia Global,
conservant els mateixos recursos per a les iniciatives de les entitats. En aquest sentit, hi ha la voluntat
de continuar treballant per assolir un inversió del 0,7% dels ingressos propis en el termini d’execució
d’aquest Pla Director de Cooperació.
Més enllà de les xifres, si es vol desplegar una cooperació municipalista moderna, cal invertir i millorar
l’eficiència i l’impacte de les accions i l’estratègia en general. L’objectiu d’aquest Pla, en aquest sentit,
és posar les bases per desplegar una cooperació de qualitat a mig termini, en què un futur augment de
recursos puguin ser invertits de manera òptima gràcies a les capacitats i instruments a l’abast del
municipi.
La distribució de la Taula 3 és simplement orientativa del pes que haurien d’assolir en aquest període
les diferents modalitats, per aprofundir en el caràcter transformador de la política. El canvi més
substancial és l’esmentada aposta per la cooperació directa i l’ajust als estàndards habituals de la
inversió en Emergències i Ajut humanitari, a l’AOD al nostre entorn.
Taula 3: Distribució de recursos per modalitats.

Modalitats

Mitjana Període 2012-2016 Mitjana prevista 2018-2022

Cooperació al desenvolupament

37,8%

40-50%

Cooperació directa municipal

3,0 %

10-20%

Convocatòria a iniciativa d’altres actors

34,8%

30-40%

EpD / Educació per a la Justícia
Global

43,4%

40-50%

A iniciativa de l’Ajuntament

35,7%

30-40%

A iniciativa de les entitats i d’altres actors

7,7%

5-10%

Emergències i Ajut humanitari

18,8%

5-10%

Pel que fa a recursos i capacitats humanes, la proposta passa per prioritzar, com a tasca essencial, la
plaça de tècnic/a de ciutadania, de la qual es disposa actualment, a activar el Pla d’EpJG i fer d’enllaç i
coordinar la resta de recursos a l’Ajuntament.
En aquesta línia, Aigües del Prat és un recurs cabdal, per poder treballar la línia de dret a l’aigua,
amb l’objectiu també d’integrar-lo a l’estratègia de cooperació efectivament.
Per altra banda, caldrà iniciar el camí amb la resta de Ciutadania, i amb Educació i Medi Ambient, de
manera que es puguin integrar aportant efectius personals, prèviament formats i enquadrats als
projectes. Pel que fa a les accions d’EpJG, és necessària la col·laboració amb Promoció Econòmica i
amb Cultura.
Cal esmentar especialment el treball a desenvolupar amb els centres educatius i els seus equips
docents, començant per les escoles pilot triades.
S’estudiarà també atreure a entitats que per la seva expertesa o confluència estratègica, siguin
especialment interessants, facilitant recursos com ara la cessió de locals i d’altres, regulant la relació
via convenis.
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8. Actors i Aliances
Aquest Pla aposta per la feina en xarxa amb d’altres municipis, especialment aquells més propers
geogràficament i quant la seva visió de la cooperació municipal. A tall d’exemple, s’exploraran
iniciatives al Salvador pel que fa a medi ambient amb municipis del Baix Llobregat i es continuarà amb
iniciatives com Ciutats Defensores que només han estat possibles gràcies a la col·laboració
intermunicipal.
També es donarà suport al FCCD, com a veu i espai de defensa de la cooperació municipalista
catalana, aprofitant el seu potencial i els serveis que pugui donar.
Les entitats seran importants estratègicament, però el pla ha de suposar l’assumpció del lideratge
de manera real per part de l’ajuntament. Es donarà suport a les seves iniciatives, però es posaran
els mitjans per a que contribueixin i se sumin a les intervencions que liderarà i implementarà
directament l’ajuntament, com ara a Cuba i al Salvador. Una acció independent però complementària
és estratègica, també a ulls de la població.
Es fomentarà també el suport, el coneixement i la mobilització d’aquesta, via entitats o directament des
de l’ajuntament. Finalment, es continuarà col·laborant amb altres soci i coordinacions històriques com
el FAMSI a Cuba o l’ACCD, pel que fa especialment a la situació a la Mediterrània, defensant sempre
la visió municipalista.
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9. Accions Estratègiques.
Més enllà de les accions estrictament de cooperació a terreny i d’EpJG al Prat i el nostre entorn, caldrà
implementar una sèrie d’accions que asseguri el correcte desplegament del Pla, i que ja s’han vingut
indicant als apartats anteriors.
•

Activació del Pla Pilot de formació i sensibilització als centres docents. Es començarà a
treballar amb l’IES Baldiri Guilera i el CEIP Pepa Colomer, en la primer part del desplegament
d’accions de formació, suport al professorat i treball amb les famílies.
En col·laboració amb els centres i el seu personal docent es dissenyarà un currículum formatiu,
donat suport a la posada en marxa de projectes de Servei Comunitari, així com la introducció
de conceptes i disseny d’accions vinculades a la cooperació en el projectes educatius de
centre. Es facilitarà el treball amb els entitats de cooperació del Prat, entre d’altres accions.
Al final del període s’avaluarà l’experiència i els impactes generats, i es dissenyaran els
següents passos per desplegar el Pla a d’altres centres, en coordinació amb la regidoria
d’educació.

•

Definició de mecanismes de coordinació. Aquesta acció es refereix tant a la coordinació
d’accions de sensibilització, pel que fa a la creació d’una oferta conjunta des de les diferents
regidories de l’Ajuntament, com a l’establiment d’espais de revisió de les polítiques públiques
sota l’òptica dels ODS.
Pel que fa a la primera, es definirà un procediment comú entre les regidories que programin
activitats de l’àmbit d’EpJG, de manera que posteriorment es pugui fer la màxima difusió i no
existeixin episodis de contraprogramació, de programació , de continguts semblants. Amb
l’eventual canvi d’equips en la segon mandat on funcionarà el Pla, es revisarà el protocol.
Pel que fa a la segona, amb la intenció d’alinear les polítiques públiques amb el compliment
dels ODS, es definiran espais i procediments per avaluar ex-antes i ex-post l’impacte en
aquests de qualsevol normativa, pressupostos, etc. De la mateixa manera, seran revisables al
segon mandat.

•

Accions de suport a les entitats. A petició de les entitats que formen el Consell municipal de
Cooperació, es podran dissenyar accions i gestions que facilitin el suport de la població i de les
empreses del municipi a les accions d’aquestes al Prat i a terreny, incloent l’adhesió de
voluntaris, socis i simpatitzants.

•

Estratègia de comunicació. En coordinació amb els i les responsable de comunicació a
l’Ajuntament i dels mitjans privats a la ciutat, es definirà una estratègia per potenciar al màxim
tant les activitats d’EpJG com la rendició de comptes a la ciutadania sobre l’acció fora del Prat.
Es treballarà, a més, per introduir un estil editorial que fomenti la inclusió de continguts
específics i la lectura crítica de la situació relativa a drets humans, pau i desenvolupament.

•

Pla de voluntariat. Es treballarà amb les entitats i espais de lleure i joventut, un programa que
afavoreixi la mobilitat de joves, tot participant en accions de cooperació internacional. Es
buscarà afavorir la generació de productes i missions concretes, que després puguin ser
retornades a la ciutadania del Prat i visibilitzin l’activitat desenvolupada a terreny i l’impacte
aconseguit.
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•

Establiment d’estratègies als programes de cooperació directa. Per a les dues accions de
cooperació directa previstes en principi, s’enllestiran les estratègies a mig termini, un cop
s’hagin identificat i valorat tots els elements de partida, en el cas del Salvador, o de continuació
a Cuba.
Es definiran recursos, abast de les accions i el rol a prendre per part del Prat, de manera que
pugui guiar estratègicament les accions que es realitzin cada any o nova etapa. Es realitzaran
els viatges d’identificació, seguiment i avaluació que s’estimin oportuns, per recopilar
informació, consensuar accions i mantenir la relació política amb les contraparts.

Taula 4: Temporització de les accions estratègiques.
Accions Estratègiques

Anys i Semestres
2018

2019

2020

2021

2022

1er

1er

1er

1er 2on

1er 2on

2on

2on

2on

Activació del Pla Pilot de formació i sensibilització als centres docents.
Definició de mecanismes de coordinació.
Accions de suport a les entitats.
Estratègia de comunicació.
Pla de voluntariat.
Establiment d’estratègies als programes de cooperació directa.
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