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QUÈ 
FEM?

--
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ

MISSIÓ Sumar, des de la base ciutadana, a la justícia global.

La xarxa cooperativa a la ciutat del Prat de Llobregat té la seva arrel 
en el municipalisme: proximitat a la ciutadania i coneixement de 
primera mà de les necessitats i realitats.

El punt de partida del Pla d’Educació per a la Justícia Global (EpJG) 
ha de ser la identitat com a ciutat i refermar els seus potencials 
presents i futurs.

VISIÓ
GLOBAL - 

LOCAL

--  Punts de partida  Drets Humans universals i Cultura de Pau

  Consecució dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides

--  Coherència de les polítiques públiques i el seu enfocament cap a la 
Justícia Global, els Drets Humans i la Pau

--  Sinergies entre la societat civil i estructura municipal

--  Lideratge de l’equip municipal

--  La cooperació, eix central del projecte de govern

--  Connexió directa amb la societat civil local i la ciutadania

--  Objectiu  Integrar la pluralitat d’actors susceptibles de col·laboració 
i reforçar les bases de la política de cooperació.



1  Promoure la cultura de la pau, 
garantint l’accés a la justícia i 
establint institucions eficaces, 
responsables i inclusives.

2  Garantir una educació 
inclusiva, equitativa i 
de qualitat, promovent 
oportunitats d’aprenentatge.

3  Assolir la igualtat de gènere i 
l’apoderament de les dones.

4  Eliminar la pobresa en totes 
les seves formes.

5  Assegurar la salut i promoure 
el benestar.

6  Erradicar la fam, assolir la 
seguretat alimentària i la 
millora de la nutrició.

7  Garantir l’accés a l’aigua i 
al sanejament, i assegurar 
una gestió sostenible dels 
recursos hídrics.

8  Garantir l’accés a una energia 
fiable, sostenible i moderna, a 
un cost assequible.

9  Afavorir un creixement 
econòmic sostingut, inclusiu 
i sostenible, la plena ocupació 
productiva i el treball digne.

10  Promoure una industrialització 
sostenible i que fomenti la 
innovació, establint patrons 
de consum i de producció 
sostenibles.

11  Reduir les desigualtats dins 
dels països i entre els països, 
perquè els assentaments 
humans siguin inclusius, 
segurs i sostenibles.

12  Combatre el canvi climàtic  
i els seus impactes.

13  Preservar i restaurar els 
ecosistemes terrestres i 
marins, i vetllar per la seva 
gestió sostenible.

OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE (ODS)



PER QUÈ 
HO FEM?

--
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ

OBJECTIU 
GENERAL

Contribuir, des de la dimensió local, a la Justícia Global, en el 
marc de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i el desenvolupament efectiu, i de la protecció dels 
Drets Humans i la Pau.

Objectiu específic 1
Contribuir al desenvolupament de polítiques, infraestructures, 
capacitats i serveis que vetllin per la protecció dels drets humans, 
l’equitat i els béns comuns.

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

2  Donar suport al dret a un medi ambient saludable, a través de 
l’educació, la gestió territorial i la qualitat ambiental.

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

4  Fomentar l’equitat de gènere i erradicar la discriminació i la 
violència envers les dones.

5  Defensar la protecció i el desenvolupament dels drets polítics, 
econòmics, socials i culturals (salut, alimentació, treball digne…), 
i denunciar situacions d’opressió i les condicions estructurals 
que afavoreixen les desigualtats i discriminacions.

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS



Objectiu específic 2
Alleugerir el patiment humà i l’impacte material en situacions 
d’emergència humanitària, a través del dret d’asil i de 
l’assistència a les persones refugiades a la nostra ciutat.

1  Contribuir a garantir el trànsit segur de persones a la 
Mediterrània i el dret d’asil.

2  Contribuir a reduir els impactes dels desastres naturals o 
de situacions de violència d’origen polític, social o militar, 
col·laborant en la reconstrucció dels hàbitats afectats. 

Objectiu específic 3
Enfortir el teixit institucional i ciutadà que dona suport a una 
política pública municipal de cooperació i la fa possible. 

1  Generar una ciutadania crítica i que s'impliqui en la 
cooperació.

2  Enfortir els lligams i el coneixement entre ciutadania, 
entitats i Ajuntament per afavorir la participació.



ON 
HO FEM?

--
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ

PRIORITATS 
GEOGRÀ

FIQUES

El Salvador
Contribuir al reforç de l’educació 
ambiental, i facilitar la millora 
en la gestió de residus a escala 
municipal. 

Cuba
Consolidar el dret humà a l’aigua, 
a través de la millora de la gestió 
pública municipal, i impulsar 
col·laboracions a l'Amèrica Llatina  
i en altres parts del món.

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

Marroc
Donar suport a iniciatives que 
afavoreixin la presència de la dona 
en la vida pública i que millorin 
la seva emancipació econòmica, 
l'accés a l’educació i la salut, a 
través de polítiques municipals. 

Palestina
Contribuir a la denúncia dels 
efectes de l’ocupació i a 
l’apoderament de la societat  
civil, fomentant i fent visible  
el rol activista de les dones.

La Mediterrània
Reforçar la construcció de vies 
segures i la protecció dels drets  
de les persones migrants.



COOPERACIÓ DIRECTA PER AL DESENVOLUPAMENT
--  Programa de millora de la gestió pública de l’aigua a Gibara (Cuba): 

en col·laboració amb el FANSI i executat per Aigües del Prat, fases 
finals en la distribució i millora de l’aigua potable a Gibara. Exportar 
experiència a altres punts de l’illa.

--  Programa de suport a l’educació ambiental per millorar la gestió 
municipal de residus a El Salvador, per tenir millors eines i 
metodologies d’educació ambiental.

Es mantindrà el suport a 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 sinergies creades al Prat en els darrers anys.

Es potenciarà que les associacions i la població del Prat generin 
iniciatives al voltant de les actuacions que lideri l’Ajuntament, que 
també serà sensible a les demandes del teixit associatiu pratenc. 



COM HO 
PAGUEM?

A través de subvencions, amb dues línies d’actuació:

--  Projectes de cooperació i educació per a la justícia global, 
liderats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
que avancen en la inclusió de criteris objectius i la millora de 
la qualitat de les propostes.

--  Emergències i ajut humanitari, que també tenen com 
a màxim protagonista el Fons Català de Cooperació. 
Puntualment, però, en el cas que el teixit associatiu local 
lideri iniciatives de resposta a emergències, es podran 
establir concerts específics per canalitzar els recursos.

--
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ



COM 
HO FEM?

EDUCACIÓ 
PER A LA 
JUSTÍCIA 

GLOBAL 
(EpJG)

Objectius  
a mig termini

--  Disposar d’un Pla d’Educació per a la 
Justícia Global, els Drets Humans i la 
Pau (EpJG) de la ciutat, amb accions 
anuals que incloguin les iniciatives de 
les entitats  i de l'Ajuntament, a més 
d’accions als centres docents i als espais 
de lleure, siguin o no concertats.

--  Programar activitats per a la creació 
d’una ciutadania crítica i activa.

--  Coordinar les propostes de les diferents 
àrees de l’Ajuntament i de les entitats de 
la ciutat en matèria de sensibilització pels 
drets humans i la pau.

--  Donar suport a les activitats d'“El Prat 
Solidari” i coordinar-les.

--  Participar al programa de ‘Ciutats 
Defensores dels Drets Humans’.

--
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ



Programa de 
voluntariat

--  Facilitar la integració dels joves i les joves del 
Prat en accions de cooperació.

--  Desenvolupar un programa que faciliti 
el compromís en accions de cooperació, 
col·laborant amb entitats amb seu al Prat. 

--  Treballar amb entitats i espais de lleure i 
joventut, perquè participin en accions de 
cooperació internacional, i fer visible al Prat 
l’acció desenvolupada sobre el terreny.

Formació a 
les escoles

--  Iniciar la prova pilot a dos centres de primària i 
secundària –Escola Pepa Colomer i IES Baldiri 
Guilera–, amb una implementació progressiva 
de l’EpJG a la resta de centres.

--  El projecte inclourà formació de formadors  
i formadores.

--  Incorporar al currículum escolar els valors 
dels drets humans i la pau.



Distribució 
de recursos

Estratègia de 
comunicació

--  Habilitar i posar a disposició de l’EpJG 
mitjans públics i recursos de comunicació, i 
incentivar la participació dels mitjans privats 
que vulguin adherir-se a l’esforç de difusió i 
sensibilització al Prat.

--  Fer visibles les accions de cooperació i 
ampliar el coneixement que en té la població, 
potenciant la rendició de comptes. Donar 
suport a l’EpJG per augmentar l'impacte 
d'aquestes accions.

Recursos i 
capacitats

--  L’aplicació de l’EpJG suposarà l’ampliació 
progressiva del 0,7% dels ingressos 
propis en el termini d’execució del Pla 
Director de Cooperació.

--  L’augment se centrarà en la cooperació 
directa de l’Ajuntament i en el Pla 
d’Educació per a la Justícia Global.

Mitjana període 
2012-2016

 Mitjana prevista 
2018-2023

Emergències i ajut humanitari

18,8%

5-10%

A iniciativa de l'Ajuntament

35,7%

30-40%

A iniciativa de les entitats i d'altres actors

7,7%

5-10%

EpJG / Educació per a la Justícia Global

43,4%

40-50%

Cooperació al desenvolupament

Cooperació directa municipal

3%

10-20%

Convocatòria a iniciativa d'altres actors

34,8%

30-40%

37,8%

40-50%



Anys i semestres

2018 2019 2020 2021 2021 2022 2023

1er 2on 1er 2on 1er 2on 1er 2on 1er 2on 1er 2on 1er 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

Actors, actrius 
i aliances

--  Treball en xarxa amb altres municipis, 
prioritàriament amb els més pròxims

--  Lideratge municipal

--  Paper estratègic de les entitats

Accions  
estratègiques


