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ÀR E A  D E
C O O P E R A C IÓ
I N T E R N A C I O N A L

L’Ajuntament de Lleida, com a
primera institució de la ciutat i, per
tant, obligada a donar resposta a les
inquietuds i iniciatives ciutadanes,

destina des de l’any 1994 part dels
pressupostos públics a iniciatives de
cooperació i educació per al
desenvolupament, contribuint social i
econòmicament al creixement dels
pobles i col·lectius empobrits.

Des d’aleshores s’han posat en marxa
molts projectes i iniciatives per
potenciar la solidaritat a la nostra
ciutat. 
 

Aquesta cooperació es duu a terme
tant de manera directa, sent la pròpia
Regidoria la impulsora de les
iniciatives, com indirecta, amb el
cofinançament de projectes
implementats per diverses entitats
solidàries.

 

L'Àrea de Cooperació Internacional
també treballa per les relacions Nord-

Sud, la interacció efectiva entre
cultures, la interculturalitat i
diversitat.
 

El pressupost de l'Àrea per aquest
2018 ha estat de 167.208,91€. Si
contemplem la despesa de personal,
la xifra és de 286.738,56€
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"import vinculat al 0,7%:
165.724,53€."

L'Àrea de Cooperació Internacional ha
tingut, per aquest any 2018, un total
de 167.208,91€ adjudicats per a les
seves funcions. D'aquest import, no
tot s'ha contemplat dins el càlcul
0,7%.

 

L'import de l'Àrea vinculat a AOD i per
tant, al 0,7% ha estat de 165.724,53€.

 

En aquesta quantitat no es contempla
la despesa de personal ni alguns dels
costos derivats de les accions
propiament interculturals. La despesa
de personal de l'any 2018 ha set de
119.529,65€. 

 

DISTRIBUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

PERSONAL 

ADSCRIT
L’Àrea de Cooperació Internacional de la
Regidoria de Participació Ciutadana, Drets
Civils i Cooperació té com a personal
adscrit una Cap d'Unitat Tècnica en
Cooperació Internacional (Funcionaria  de
Carrera)  i 2 tècniques de grau mitjà
(Funcionaries interines temporals) . L’equip
duu a terme tots els programes i projectes
adscrits al departament.
 
Periòdicament l’equip consta de voluntaris
europeus, voluntaris en pràctiques, becaris
i diferents plans d’ocupació.



INTERVENCIONS
COOPERACIÓ

Accions de Cooperació
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INDIRECTA

MIXTA

DIRECTA

ONGD

Projectes de Cooperació,
Emergències i AH

FCCD - Fons Català de
Cooperació al

Desenvolupament

Codesenvolupament

Agermanament Lérida
-Tolima

Cooperació Bilateral

INDIRECTA

DIRECTA

FCCD 

Entitats i ONG

Campanyes Municipals

Convenis de col.laboració:
UdL, Coordinadora d'ONGD i

participació en xarxes
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TOTAL ÀREA DE COOPERACIÓ:                                                                167.208,91€

TOTAL VINCULAT AL CÀLCUL 0,7% SENSE PERSONAL:              165.724,53€

TOTAL VINCULAT AL CÀLCUL 0,7% AMB PERSONAL:                  285.254,18€

0,17%
Import en concepte de 0,7%

sense personal

0,30%
Import en concepte de 0,7%

amb les despeses de
personal.

©agefotostock
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 ACCIONS VINCULADES AL COMPUT DEL CÀLCUL DE L'AOD (0,7%)

  60.000,00€
 

Ajuts a projectes de Cooperació en pobles i col.lectius empobrits
econòmica i socialment, emergències i acció humanitària i formació i
execució de projectes de codesenvolupament
 

Ajuts a projectes de Sensibilització i formació a la ciutadania de Lleida
entorn als Drets Humans, les relacions Nord-Sud, la problemàtica
general dels pobles i col.lectius empobrits
 

  24.556,00€
 

Agermanament Lérida - Tolima (Colòmbia)

 

  11.300,00€
 

Convenis de col.laboració directa   47.006,90€
 

 ACCIONS NO VINCULADES AL COMPUT DEL CÀLCUL DE L'AOD 

Pagament de Quotes      5.318,00€
 

Activitats de sensibilització directa, EpD         21.235,99€

Activitats  de sensibilització vinculades a la diversitat cultural        5.832,48€
 

Despeses de funcionament         475,16€
 

Conveni col.legi advocacia per assessorament col.lectiu migrant         1.484,38€
 

Convocat. Coop
36%

Convenis 
25.2%

Convocat. EpD
14.7%

Agermanament
6.8%

Quotes
3.2%

Codesenvolupament
 

  0,00€
 



CONVOCATÒRIA PROJECTES DE COOPERACIÓ EN POBLES I
COL·LECTIUS EMPOBRITS ECONÒMICA I SOCIALMENT,
EMERGÈNCIES I ACCIÓ HUMANITÀRIA  I FORMACIÓ I
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT (2018).

Convocatòria de concurrència
competitiva per a cofinançar projectes
que es realitzin en pobles i col·lectius
empobrits econòmica i socialment als
països en desenvolupament i
codesenvolupament que, per aquest
any 2018, ha suposat un 36,20% del
pressupost per a AOD de l'Àrea (sense
contemplar el personal).
 

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Lleida, en sessió del
dia 18 de setembre de 2018, va aprovar
la convocatòria, que es regeix per les
bases generals, aprovades pel Ple de
l’Ajuntament en sessió del dia 4
d’abril de 2008. La seva publicació es
va realitzar al BOP núm. 125 de data
24 de setembre de 2018.

 

Els Objectius de la convocatòria són:

 

1. Contribuir a l’eradicació de la
pobresa, a la cobertura de les
necessitats socials bàsiques i a
potenciar la solidaritat dels ciutadans
i ciutadanes de Lleida mitjançant la
sensibilització i el coneixement dels
pobles d’arreu.

 

 

.

2. Treballar en la formació i execució
de programes i projectes de
codesenvolupament, amb la voluntat
de vincular en el desenvolupament
de projectes de cooperació als
millors coneixedors de la realitat, les
persones migrades. Aquests nous
ciutadans i ciutadanes de Lleida, són
els actors i actores fonamentals de
desenvolupament que impulsaran, a
la llarga, projectes en les seves
poblacions d’origen.

Es van presentar a la
convocatòria un total de 14
projectes pertanyents a 14
ONGD i se'n va descartar 1
per no arribar a la puntuació
mínina requerida.
 
La nota de tall mínima ha estat
5.73
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La co���c��òri� va
co���r am� un� pa���d�

de 60.000,00€
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FINANAMENT
ATORGAT

S'HAN ATORGAT 60.000,00€

QUE HAN ANAT DESTINATS A
ÀFRICA (Burkina Faso;

Senegal; Tanzania; Moçambic;

Togo), AMÈRICA LLATINA
(Colòmbia i Guatemala) i ÀSIA
(Índia)

AMÈRICA
LLATINA

 

ÀSIA
 

ÀFRICA
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Mejorando el acceso al agua potable en Masonga (Tanzania)
 
Programa Construcció de Pau i Treball Digne . Creació de la Escola de
Medi Ambient. Lérida.Colombia
 
Reforçament de la cooperativa agrícola femenina de Bonconto, Senegal
(tercera fase)
 
FORMACIÓ AGENTS DE PAU I CONVIVÈNCIA AL MUNICIPI DE
LÉRIDA (TOLIMA, COLOMBIA) FASE III
 
Increment de les capacitats formatives dels professionals del sistema
públic de salut per a la millora de la salut ocular infantil al Senegal
 
 
Drets ambientals per a la promoció d'oportunitats de desenvolupament.
Moçambic
 
'1ª FASE: Posada en marxa del centre de promoció femenina per a
joves en situació desafavorida a Koubri, Ouagadugú. BUrkina
 
Dones memòria de la guerra, protagonistes de la Pau, Colòmbia
 
Projecte de revitalització de l'estructura Miomp del JITI: SUPORT PER
A LA CONSTRUCCIÓ I EL SEGUIMENT DE LES COMUNITATS
FINANCERES D'AUTOGESTIÓ (CAF. Senegal)
 
'Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa dels
dret a l'accés a un treball digne a les persones treballadores dels
sectors més vulnerables, com són els treballadors i les treballadores i
els pobles indígenes afectats per l'activitat de les empreses
transnacionals a Guatemala
 
'Millora en l’accés a una educació secundaria pública de qualitat per a
nois i noies adolescents i desfavorits, fomentant l’equitat de gènere, al
districte d’Anantapur, India
 
Enfortiment de les capacitats de les autoritats locals, de la UNAC i de la
població de la Província d' Inhambane per a la bona governança dels
recursos hídrics i de la sobirania alimentària, amb perspectiva de
gènere. Moçambic
 
Acceso al agua potable en comunidades rurales de la región de Kara
(Togo) Fase VIII
 
Dotació d'equipament al Training Medical Center (TMC), Fase II a
Ouagadougou, Burkina Faso
 
 
 
 
 

SED
 
FUNDACIO JOSEP
COMAPOSADA
 
 
AL KARIA ONGD
CATALANA
 
GRUP CULTURAL
GARRIGUES
 
 
FUNDACIO PRIVADA
FERRERUELA SANFELIU
 
 
MEDICUS MUNDIS
MEDITERRANIA
 
 
VOLS-VOLUNTARIAT
SOLIDARI
 
 
ACDC. LLEIDA.CAT
 
ASSOCIACIO VEINS DEL
MON SOLIDARIS
 
 
 
FUNDACIO PRIVADA PAU
I SOLIDARITAT
 
 
 
 
 
FUNDACION VICENTE
FERRER
 
 
 
Associació Catalana
d’Enginyeria Sense
Fronteres (ESF)
 
 
 
MANS UNIDES
 
 
 
FUNDACIÓ LLEIDA
SOLIDÀRIA
 
 
 
 

4.562,00 €
 
4.864,00 €
 
 
3.000,00 €
 
 
4.340,00 €
 
 
5.754,00 €
 
 
 
4.111,00 €
 
 
5.222,00 €
 
 
-   €
 
 
4.375,00 €
 
 
 
5.230,00 €
 
 
 
 
4.117,00 €
 
 
 
4.115,00 €
 
 
 
 
5.130,00 €
 
 
 
5.180,00 €
 



CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ ,
FOMENT DELS DRETS HUMANS, LA IGUALTAT DE GÈNERE, LES
RELACIONS NORD-SUD I LA DIVERSITAT CULTURAL
CONVOCATÒRIA 2018.

Convocatòria de concurrència
competitiva per a cofinançar accions
de sensibilització i formació a la
ciutadania de Lleida sobre els drets
humans, les relacions NORD-SUD, la
problemàtica general dels pobles i
col·lectius empobrits i la lluita contra
el racisme i la xenofòbia. Per aquest
any 2018, ha suposat un 14,80% del
pressupost per a AOD de l'Àrea (sense
contemplar el personal).
 

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Lleida, en sessió del
dia 18 de setembre de 2018, va aprovar
la convocatòria, que es regeix per les
bases generals, aprovades pel Ple de
l’Ajuntament en sessió del dia 4
d’abril de 2008. La seva publicació es
va realitzar al BOP núm. 125 de data
24 de setembre de 2018.

 

Es diferencien dos línies segons
projecte:

 

A.       Projectes adreçats a promoure
els Drets Humans a la Ciutat, d’acord
amb els principis fonamentals de la
Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat i de la Carta
de la Ciutadania de Lleida.

 

 

 

.

B.       Projectes adreçats a
sensibilitzar i formar la ciutadania
sobre la realitat política, econòmica,

social i cultural que envolta les
relacions Nord-Sud, la problemàtica
general dels pobles i col·lectius
empobrits, la diversitat cultural, la
lluita contra el racisme i la
xenofòbia, promovent la participació
social dels col·lectius de persones
migrades, d’acord amb les
actuacions vinculades al Pla director
de Cooperació i Solidaritat de la
ciutat de Lleida.

Es van presentar a la
convocatòria un total de 15
projectes, 13 pertanyents a l'Àrea
de Cooperació i se'n va denegar 2
per no complir amb els requisits
adminsitratius. 
 
Els fons totals de la convocatòria per
a Cooperació (apartat B) aquest any
2018 han estat 24.556,00€ i
6.167,00€ a Drets Civils (apartat A)
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La co���c��òri� va co���r am�
un� pa���d� de 24.556,00€
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DONES PROTAGOSNISTES DE LA PAU
 
 
 
PANGEA. TRANSFORMANT EL MÓN. 2.0
 
 
Les Nacions Unides davant el repte dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible: Una Agenda de Desenvolupament pel 2030
 
 
 
DONES DESPLAÇADES D'UNA GUERRA
 
 
EN PEU PELS NOSTRES DRETS!
 
 
 
IV JORNADA MATINAL ACTUEM: DDHH I VOLUNTARIAT INTERNACIONAL
 
 
Cultura i Sabor
 
 
 
Danses per la Interculturalitat
 
 
 
Apropa't a les persones refugiades:
ESCOLTAR, ENTENDRE I SENTIR
 
 
 
Contes d'arreu del món
 
 
 
Maridatge literari intercultural
 
 
 
Exhibició multicultural Nigeria i Integració a Catalunya
 
 
 
 
Vacances en Pau
 
 
 
 
 

GARRIGUES
COOPERACIÓ I
 
SED
 
 
ANUE - Associació per
a les Nacions Unides.
Lleida
 
ACDC.LLEIDA.CAT
 
 
ASSOCIACIÓ LIKA
 
 
AMIGOS MIRA
ESPAÑA
 
MIRA ESPAÑA
 
 
ASOCIACION
EUROAMERICA
 
 
CATALUNYA AMB
ACNUR
 
AMELL, Assoc. de
Monitors i Educadors de
Lleida
 
CENTRO
LATINOAMERICANO
 
Associació para la
solidaridad y la
integración Nigeriana
 
 
AASTP- Associació Amics
del Sàhara de les Terres de
Ponent
 
 
 
 

 
1.379,00 €
 
 
869,00 €
 
 
-  €
 
 
-   €
 
 
 
761,00 €
 
 
402,00 €
 
1.692,00€
 
 
 
3.458,00 €
 
 
2.964,00 €
 
 
 
926,00 €
 
 
 
3.389,00 €
 
 
616,00 €
 
 
 
8.100,00 €
 



AGERMANAMENT LLEIDA-LÉRIDA
TOLIMA
COLÒMBIA
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L’interès de la ciutat de Lleida per aquest
municipi Colombià ve motivat no només
per la coincidència del topònim, sinó,

especialment, pel protagonisme mundial
que va adquirir com a conseqüència de la
catàstrofe a l’any 86 del volcà Nevado del
Ruíz, provocant la desaparició de la ciutat
d'Armero i la mort de més de 20.000 dels
seus habitants. Els més de 10.000
supervivents de la tragèdia van ser
acollits, solidàriament, a la veïna ciutat
de Lérida. El 2O d'abril de 1995, es va
realitzar l’agermanament de la nostra
ciutat amb Lérida, a petició del seu
Alcalde.

 

Aquest fet significatiu va iniciar un
procés de cooperació entre ambdues
ciutats. Sota els principi de solidaritat el
nostre Ajuntament va prendre la
iniciativa de transferir recursos
econòmics, materials i humans per tal de
col·laborar en el desenvolupament social
d’aquest municipi colombià.

 

L’ajut principal que es va resoldre va ser
participar amb l’execució d’un projecte
específic consistent en la construcció
d’un casal destinat a activitats socials,

culturals i formatives, anomenat CASA DE
LA CULTURA CIUTAT DE LLEIDA.

 

 
 

 

.

En totes dues ciutats es varen constituir
els respectius Comitès d'Agermanament,
òrgan de participació sectorial creat per
l'Ajuntament de Lleida amb funcions
consultives i assessores, amb la finalitat d'

establir les bases per al desenvolupament
de les accions i projectes realitzats en el
marc de l’agermanament, determinant
també l’àmbit de les activitats que s’han
de desenvolupar a la Casa de la Cultura
Ciutat de Lleida, i la seva gestió.

 

 

 accions finançades

4.800€
Col.laboració  anual
de la responsable de
l'Agermanament a

Lérida

500€
Oficina

Agermanament
(pagament

manteniment despesa
oficina)

6.000€
Projecte per al foment

de la pau i l’accés a
projectes productius
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EMPRENEDORIA: S’ha signat el conveni
de col·laboració amb l'Alcaldía de
Lérida,  per a la realització d’un petit
estudi i la  microfinanciació no lucrativa
per al foment de l’emprenedoria- prova
pilot.

 

 

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS:

S’ha demanat un informe
Alcaldia/Coordinadora de
l’Agermanament pel que fa als recursos
hídrics.

 

 

EDUCACIÓ: Informe respecte a les
escoles i instituts de Lérida i els seus
perfils.També s’ha realitzat una
proposta al Consell escolar Municipal
per a la recuperació dels
agermanaments escolars

    S’ha informat les Beques de Màster que    

    dona la UdL.

 

 

FUNCIONAMENT I COORDINACIÓ:

Funcionament  i coordinació de l’oficina
d’agermanament.

 

 

ALTRES: S’ha tornat a contactar amb
l’Arnau de Vilanova amb la finalitat de
signar el Conveni amb Hospital Reina
Sofia i s’ha promogut i aconseguit el
trasllat de la línia elèctrica que travessa
el parc infantil “ Lo Marraco”.

 

pla de treball LÉRIDA-LLEIDA

accions finançades agents coordinats

· ALCALDÍA DE LÉRIDA
     · COORDINADORA AGERMANAMENT
 

 

 

 

 

 

 

- ALCALDÍA LÉRIDA
   -  UNIVERSITAT DE LLEIDA (SUPERVISIÓ)

   -  COORDINADORA AGERMANAMENT
 

 

 

 

- COORDINADORA AGERMANAMENT
    -  ESCOLES I INSTITUTS
     - COORDINADORA AGERMANAMENT
     - CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
     - REGIDORIA D’EDUCACIÓ
     - DEPARTAMENT EDUCACIÓ
 

 

 

 

 

- UNIVERSITAT DE LLEIDA (SUPERVISIÓ)

    - COORDINADORA AGERMANAMENT
    -  ALCALDIA DE LÉRIDA
 

 

 

- AJUNTAMENT
    -  COORDINADORA AGERMANAMENT
    -  ALCALDIA LÉRIDA
    -  ARNAU DE VILANOVA
    -  HOSPITAL REINA SOFIA 

    - PERSONERO
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Amb la voluntat de vincular en el desenvolupament de projectes  de cooperació als millors coneixedors
de la realitat, el col·lectiu persones migrades, l'Ajuntament de Lleida treballa amb accions de
Codesenvolupament. Aquests nous ciutadans de Lleida, són els actors fonamentals del
desenvolupament que impulsaran a la llarga projectes en les seves poblacions d’origen.

 

El treball es realitza  através de grups de treball, que pretenen:

- Potenciar i promoure la participació de les persones migrades.

- Implicar a les persones migrades, amb entitats de la ciutat, per tal de dur a terme - projectes conjunts
en el marc de la cooperació internacional al codesenvolupament.
- Formar a les persones migrades com agents de cooperació dels seus llocs d’origen, tenint en compte
que la formació multiplica les possibilitades d’integració als municipis.

- Conscienciar a la població de Lleida en el coneixement dels pobles en els que s’estan duent a terme
projectes de codesenvolupament, per a què posteriorment participin en l’execució i seguiment de
projectes de codesenvolupament (grups mixtes) coneixent així la realitat social i econòmica de la
població d’origen, les causes que provoquen la migració i afavorir alhora la interrelació i el coneixement
cultural d’ambdós col·lectius.

 

Tot i que el programa de codesenvolupament inclou tot un seguit d’eixos d’actuació, en el marc del
pressupost 2018 només s’ha executat el seguiment dels grups de codesenvolupament ja existents:

6.000€
Projecte per al foment de

la pau i l’accés a
projectes productius

CODESENVOLUPAMENT

 

 

0€
 

GRUP DE SENEGAL – SEIDHOU (Fase III):

GRUP DE SENEGAL-

PODOR (Fase II): GRUP DE Mali

 (Fase II):Regió de Sedhiou - Sefa. Enfortiment
dels cultius d'arròs i blat de moro;

millora de les condicions alimentàries i
de vida de la zona de Sedhiou.

Beneficiaris del projecte: son 23
famílies directes participen en els

processos de formació i capacitació
així com en la implementació de les

petites unitats productives,
beneficiant-se indirectament almenys

250 persones corresponents a les
seves famílies. 

(projecte finalitzat durant el 2018 i
2019 s’està donant suport en el

tancament i justificació dels fons.
 
 

600 dones beneficiaries del
projecte basat en horts

d'autoconsum i venta en mercats
locals; amb formació i

alfabetització tant d'escriptura i
lectura com numèrica.

 

Un magatzem refrigerador d’hortalisses (Podor - Senegal); El projecte s’està executant a la
regió de Podor, on es va realitzar un estudi sobre les necessitats de diverses agrupacions

de la zona a fi de crear una cooperativa d’agricultors. Amb aquest projecte es pretén formar
i donar eines a la comunitat per fer front a les dificultats de comercialització. L’enfortiment

de l’organització augmentarà les capacitats de negociació amb els comerciants i els
permetrà l’autogestió i l’autofinançament.

Beneficiaris directes són 10 grups d’interes econòmic conformats per unes 300 persones,
que de forma indirecta beneficien a tots els petits agricultors colindants amb el riu senegal.

GRUP DE bolivia

 (Fase II):
(projecte finalitzat durant el 2017 i

2018 s’està donant suport en el
tancament i justificació dels fons.

 
Es tracta d’un projecte que vol

incrementar els ingressos
familiars d’uns grups migrants

ubicats a precaris assentaments
urbans perifèrics, situats a la

ciutat de Potosí. 
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Hi ha diferents projectes de cooperació internacional, que per la peculiaritat del seu contingut, o per ser
projectes municipalistes, es financen directament des de l’Ajuntament de Lleida. L’Ajuntament de Lleida,

té com a zones prioritàries d’intervenció directa, els Campaments de Refugiats Sahrauís a Algèria i Bolívia.

Destacar que aquests projectes estan dins una línia d’actuació que l’Ajuntament de Lleida denomina
cooperació directa, que suposa el recolzament de municipi a municipi.

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

Oficina Agermanament
(pagament manteniment

despesa oficina)

6.000€
Projecte per al foment de

la pau i l’accés a
projectes productius

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DIRECTA- 
CONVENIS DE COOPERACIÓ BILATERAL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I EL CASAL

AMICS DE CUBA DE LLEIDA, PER A LA

CESSIÓ GRATUÏTA DE VEHICLES FORA

D’US DEL DIPÒSIT MUNICIPAL

CONVENI AMB BANC DE RECURSOS-

CEDESCO

El conveni teamb la finalitat de regular la participació de les
institucions participants en el suport a l'enfortiment de

l'eficiència i transparència de les administracions
municipals de municipis rurals en el departament de

Cochabamba a Bolívia, mitjançant la formació de Tècnics
Municipalistes seleccionats pels municipis i les comunitats

camperoles, així com mitjançant l'assessorament al
desenvolupament de polítiques territorials adequades a les

característiques dels municipis.
Durant l’any 2018, el Sr. Jesús Gutiérrez, secretari general

de l’Ajuntament de Lleida, va estar present en diferents
dependències municipals de Cochabamba (Bolívia) amb la

finalitat de regular la participació de las institucions,
recolzant aquestes per tal d’enfortir l’eficiència i la

transparència de les administracions dels municipis rurals,
en el departament de Cochabamba (Bolívia). 

7.006,90€
 

Conveni entre l'Ajuntament de Lleida i l’Associació
Casal d’Amics de Cuba de Lleida i de les Terres de
Ponent, estableixen a través d'aquest conveni, una
col·laboració per tal realitzar una cessió gratuïta de

19 “vehicles fora d’ús” provinents del dipòsit
municipal, per a realitzar un rescat de peces que es

destinaran a la reparació i recanvi de peces de
vehicles a les diferents províncies cubanes, amb
l’objectiu de cobrir les necessitats dels serveis

socials cubans

19 VEHICLES
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CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DIRECTA- 
CONVENIS DE COOPERACIÓ BILATERAL

 

CONVENI AMB ASSOCIACIÓ AMICS DEL SÀHARA

DE LES TERRES DE PONENT

12.000€
 

El present conveni es signa amb la finalitat de potenciar el recolzament com a ciutat al poble sahrauí. Es
pretén potenciar la participació de diferents col·lectius locals en el desenvolupament de diferents accions

in situ en els campaments, fomentant alhora el coneixement de la causa sahrauí i l’intercanvi entre
ambdós cultures. El conveni queda vinculat principalment a l’execució del projecte “Cicles Formatius a

terreny”, un projecte educatiu vinculat a l’institut INS Ronda i a l’INS Torrevicens de Lleida, així com a les
diferents brigades que treballen de forma puntual als campaments. És un projecte de formació i

sensibilització per a la solidaritat dirigit a alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau Superior que
inclou un viatge a un campament de persones refugiades Sahrauís a Tindouf, Algèria.

 
Durant el 2018 es va realitzar per 7è ANY CONSECUTIU el PROJECTE CICLES FORMATIUS A TERRENY

AMB L’INS RONDA i l’INS TORREVICENS.
 

Els Cicles Formatius que van participar van ser 7:  Educació Infantil (torn de matí i torn de tarda);
Animació Sociocultural: Mediació comunitària; Integració Social; Auxiliar d’infermeria (torn de matí i torn

de tarda); Bucodental; Dietètica.
 

FASES DEL PROJECTE
 

1a FASE: Formació a 8 classes de 2on curs de cicles formatius, amb un total d’uns 200 estudiants. 4 formacions
en horari lectiu realitzades per: Departament de Cooperació Internacional, AASTP, ACNUR i xerrades dels

companys que ja hi ha anat als campaments.
 

2a FASE: formació específica amb els 17 alumnes i 2 mestres que ja han estat seleccionats per viatjar als
campaments. 5 sessions intensives en dissabtes amb les temàtiques de: Coneixença del grup, Valors,

Cooperació Internacional i diagnòsi, Persones refugiades i camps de refugiats de Tinfouf, i finalment com viatjar al
sud en clau de solidaritat.

 
3a FASE: 17 joves viatjaran als campaments de refugiats i refugiades sahrauís a Tindouf, Algèria.

 
4a FASE: retorn dels joves i les seves experiències i organització d'activitats de sensibilització.

©Irene Rodriguez
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                             ACTUACIONS

- La finalitat d’aquest conveni es centra en
la consolidació del treball conjunt en
matèria de cooperació al desenvolupament,
que té ja una llarga trajectòria entre
l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de
Lleida, a través de l’ODEC, amb el propòsit
fonamental de contribuir a bastir una
societat més justa i equitativa. La
consecució d’aquesta finalitat es concreta
en la realització dels objectius específics
formulats a continuació:

 ·  Ampliar i consolidar l’àrea de recursos
bibliogràfics i documentals, i donar
continuïtat a l’elaboració i difusió
d’informació en àrees de cooperació al
desenvolupament.
-  Reforçar l’àrea de publicacions.

·  Informar l'Àrea de cooperació
internacional de l'Ajuntament de Lleida de
les activitats de formació.

·  Obrir el CDOCS a la ciutadania de Lleida.

·  AValuar els projectes d'Emergència i Acció
Humanitària.

·   Assessorar l'Ajuntament de Lleida en
l'àmbit de la cooperació descentralitzada.

·   Assessorar l'Ajuntament de Lleida en
l'Agermanament amb la ciutat de Lérida
(Colòmbia).

Conveni de col·laboració per al suport a

les accions de Cooperació i Solidaritat de

la Universitat de Lleida amb l’ODEC (Oficina

de Desenvolupament i Cooperació)

 Conveni AMB LA COORDINADORA D’ONGD I

ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA 2018
                           

És coneguda la trajectòria històrica de treball
entre la Coordinadora d’ONGD i altres
Moviments Solidaris i l’Ajuntament de Lleida
en temes de cooperació al desenvolupament,
que es manté des l’any 1995, moment en el
que l’Ajuntament de Lleida començà a
treballar aquestes matèries.

 

Ens trobem davant el creixement d’una
entitat que agrupa més de 35 ONGD.

 

                          ACTUACIONS

 

Aquest conveni potència i incrementa l’abast
de les accions de sensibilització adreçades a
la societat civil lleidatana i en especial als
agents de cooperació de les terres de Lleida i
per l’altra,  perquè cal donar força al que
denominem agents de cooperació
descentralitzada, per tal de donar veu directa
a les entitats que treballen en el nostre
municipi, entitats que tenen presència i seu
local a la nostra ciutat.

8.000€
 

10.000€
 

©Victoria Tous
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PAGAMENT DE QUOTES 
 

 
La CCASPS és una organització solidaria amb el Poble Sahrauí (PS) formada per ens locals de Catalunya. La
seva seu és dins el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  que exerceix la secretaria. La finalitat
de la CCASPS és coordinar l’acció del món local català en el suport al Poble Sahrauí (PS) en especial en els
següents aspectes:
 
a) Donar suport al Poble Sahrauí en el exercici del seu dret a l’autodeterminació
b) Desenvolupar les relacions fraternals que sempre han caracteritzat els nostres pobles i promoure els
processos d’agermanaments de municipis de Catalunya amb el PS.
c) Millorar les condicions de vida del PS a través de projectes de cooperació.
d) Potenciar la sensibilització envers la situació del PS i fomentar la participació de la ciutadania 
e) Promoure els seus objectius i propiciar accions en favor del PS i davant d’altres institucions.

Quota a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí -CCASPS

Quota a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

Les entitats i institucions que formen part de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia tenen la
idea que la incidència de la nostra solidaritat amb Colòmbia serà superior en la mesura que puguem construir un
espai de concertació entre diferents actors socials i institucionals de Catalunya. Aquest espai permet:
 
· Compartir els respectius punts de vista de cara a construir un diagnòstic i una proposta d'acció concertada.
· Cercar la complementarietat de les potencialitats de cada membre de la Taula.
· Identificar conjuntament les contraparts socials i institucionals colombianes a les quals es vol donar suport.
· Posar en comú els criteris de prioritat d'actuació a Colòmbia.
· Elaborar una estratègia de comunicació de cara a incrementar la mobilització de la societat catalana per la pau a
Colòmbia.
· Convidar a participar a la Taula tots aquells actors socials i institucionals (ONG, organitzacions socials,
administracions, sindicats, universitats, escoles, etc.) que treballen per la pau i els drets humans a Colòmbia.

Quota al FCCD - Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament

El FCCD neix al 1986 amb la voluntat de ser un òrgan en el qual poguessin confluir totes les institucions públiques
catalanes, per tal de contribuir des de l’àmbit català al desenvolupament dels països del Tercer Món, mitjançant la
constitució i la gestió d'un fons econòmic. Els seus objectius:
 
- Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats per a projectes d’ajuda al Tercer Món.
- Promoure la cooperació descentralitzada incidint en el desenvolupament integral de persones i comunitats del
Sud i en la prevenció de conflictes, aportant solucions de base a les societats afectades.
- Donar suport a la creació d’un clima d’opinió favorable a la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.
- Estimular la participació ciutadana mitjançant campanyes informatives adequades.
- Promoure el compromís polític i ètic amb el Sud amb mocions de defensa dels Drets Humans i dels drets dels
pobles i Col·laborar per tal d’aconseguir que la destinació mínima del 0,7% del PIB als països subdesenvolupats
sigui una realitat.

718€

600€

4.000€

©Josep Soler



Aquesta és una activitat de sensibilització per
a centres escolars que treballa l’educació en
valors, a partir del coneixement de la realitat
que ens envolta i en la qual vivim en clau de
solidaritat, tant en l’àmbit local com mundial.
‘Mon Solidari – Lleida, ciutat solidària’, pretén
consolidar-se com a referent educatiu anual
per a treballar diferents temàtiques
vinculades a la solidaritat i la diversitat
cultural. 
 

“Aqu��� �n� �am ���b���ar �'OD� 16: Pa�, Jus�íci� �
In��it���o�s Sòli���”. 
 

En aquesta 3a edició de l'activitat, adreçada a
estudiants de 6è de Primària, van participar
en el circuit, uns 226 estudiants i 7 escoles:

 

- Lestonnac,

- Joan XXIII,
- Camps Elisis,

- Les Dominiques,

- Príncep de Viana,

- Cervantes,

- Sant Jaume – Les Heures.

 

 

El programa de ‘Món solidari – Lleida, Ciutat
Sostenible’ consta de tres parts:

 

1-  Guia didàctica entorn els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), que es va
repartir per totes les escoles. Es proposen
activitats temàtiques que es poden realitzar
pel mateix professorat dins les diferents
matèries curriculars.

 

2- Realització d’un circuit vivencial, amb les
diferents entitats vinculades als ODS,

divendres 16 de novembre, a la pl. Sant Joan,

coincidint amb el Dia internacional de la
Tolerància. Cadascuna de les ONGD que hi
col·laboren van oferir una dinàmica: Oxfam
Intermón, ONG Garrigues Cooperació
Internacional, Associació Amics MIRA
Espanya, Associació Casal dels Amics de Cuba
Lleida i Associació per a les NNUU.

 

3- Obra de Teatre per l'alumnat de 2n ESO, a
càrrec de l’Aula de Teatre.  Hi van participar:
Gili Gaya, Templers, Marius Torres, Sant Jaume
les Heures, Joan Oró, Lestonnac, Maria Rúbies,

TorreVicens i Lladonosa, amb 674 alumnes.

Aquesta Obra es repetirà any rere any. Aquest
2018 s'ha pagat la realització de la mateixa,

que s'anirà reproduint any rere any,

ÀREA  DE   COOPERACIÓ
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
DIRECTA - EPD

MÓN SO����RI 
L�E��� CI���� SO���ÀRI�

9.109,36€ 
(3.120,36€ +

5.989,00€ Creació Obra de
Teatre)



Des de la Regidoria de Participació Ciutadana,

Drets Civils i Cooperació es fomenta la
sensibilització de manera original i atractiva
per als ciutadans i ciutadanes de Lleida, i
aquest cop es fa a través del cinema. Amb la
finalitat de poder arribar al públic més jove
de la nostra ciutat, realitzem el CINEMÓN XIC,

un cicle de cinema que pretén ser un referent
a Lleida, en l’àmbit familiar del cinema en
valors.

 

Amb tot això, Cinemón XIC pretén ser una
activitat innovadora, eficaç i eficient. Aporta
informacions concretes sobre la temàtica
d’una manera didàctica, engrescadora i
pròxima, és capaç de motivar a la gent a
través de les imatges i les emocions que
passen a la pantalla portant a un desig de
coneixement i estimulació crítica.

 

El� pa���s es va� re����za� am� un� af��èn�i� to���
d’ap����ma����n� 400 pe���n�� el� di����ge� 21 i 28
d’oc���r� i el 04 de no���b�� am� el� pa���s de��
cu��m����t�e�: LO�, RE��� i AL���; i el pa��� de le�
pe�·lícu���: Her���� Oso, Azu� i As�a�, i Ric���d la ci���y�

OG – Treballar la consciència crítica a través
del cinema, on una vegada més es presenta
no solament com aparador de tendències,

sinó també com a una plataforma des de la
qual s’evidencia la transformació social i
política d’un país. En aquest cicle s’inclouen
títols allunyats dels circuits comercials;

pel·lícules que ofereixen la visió valenta dels
seus realitzadors/es.

Treballar - reflexionar amb la ciutadania, i
especialment amb els infants del municipi
incidint en la configuració de les seves
mentalitats, transmetent diferents valors que
ens ajudin a canviar consciències, donant
visibilitat a diferents aspectes del món com
ara la importància del foment de la cultura de
pau, la lluita contra el racisme i la xenofòbia,

la importància de la empatia o la solidaritat.
 

OE1 - Facilitar espais de coneixement,
aproximació i intercanvi en temes de
solidaritat i cultura de pau, oferint a través de
la cultura visual , una activitat reflexiva i
motivadora.

OE2 – Fomentar el debat en família
augmentant el desig de coneixement i
estimulació crítica.
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CI���ÓN 
XI�

2.112,81€ 
 



Penjada de bandera i conferència “Els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de
les Nacions Unides: especial referència al
¨treball decent¨ en el marc del proper
centenari de la OIT” 

 

L’acte a Lleida es va dur a terme a la tarda del
dia 23 d’octubre i va començar amb la hissada
de la bandera al pati de la paeria.

Posteriorment es va realitzar la conferència a
les 19:00 hores al Saló de Plens de la Paeria,

sobre “Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides: especial
referència al ¨treball decent¨ en el marc del
proper centenari de la OIT”, a càrrec  de la
Dra. Esther Zapater Duque, professora titular
de dret internacional públic i relacions
internacionals i Degana de la Facultat de Dret
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

 

L’ac�� �� va ����i�r ��� la ���j��a �� l�
Ban���� de ��� N�ci��� Un��e� �l ���i d� ��
Pa�r�a.
 

 
 

 

A més a més, el dia 24 d’octubre, de les
20:00h i fins a la mitja nit, s’il·luminaran de
color blau els ponts de la ciutat  i la façana de
la Paeria.

 

Es tracta d’una campanya de conscienciació
ciutadana en la qual es convida als diferents
Ajuntaments a commemorar el dia de les
Nacions Unides (24 d’octubre) fent onejar la
bandera i posant un plafó amb la informació
relativa a la Organització Internacional.
 

En aquest moment es commemoren dos fets
fonamentals, d’una banda la tasca a favor de
la pau, que duu a terme les Nacions Unides
des de fa més de 70 anys, és missió en la qual
tots hem de col·laborar i,  en segon lloc, la
importància dels municipis, ciutats i pobles,

en la concreció de la realització dels drets
humans i la pau en tots els nivells.
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Com����ra��ó Di� In�e�n���o��l 
de le� Nac���� Uni���

1.629,94€ 
 



Aquest conveni tracta de regular la
participació de les institucions participants
en l'enfortiment de la sensibilització de la
ciutadania de Lleida envers les situacions de
desigualtat al món, mitjançant:
 

- Realització d’accions d'EpD apropant a la
ciutadania la realitat de milions de persones
refugiades, donant a conèixer el conflicte del
desplaçament forçat, durant dos dies seguits
a través del Cinema a la fresca.

 

- Realització d’activitats per informar i
sensibilitzar alhora, sobre les diferents
realitats que viuen les persones refugiades
arreu del món. Es coneixeran de primera mà
aquestes realitats, i es tindrà l’oportunitat
d’escoltar els testimoniatges directes de
persones refugiades que actualment
resideixen a la ciutat i voltants.

 

- El descobriment d’una realitat que viuen
desenes de persones cada minut arreu del món.

Cadascuna amb les seves especificitats, podrem
entendre que no existeix el perfil d’una persona
refugiada, sinó els milers de perfils i situacions
que poden provocar que una persona hagi de
fugir del seu lloc de d’origen.

 

CINEMÓN 2019

CICLE DE CINEMA SOLIDARI AL

CARRER
 

Sota el nom de CINEMÓN acollim la 14a edició
de Cinema Solidari al carrer de les terres de
Lleida. Es tracta d’un cicle per sensibilitzar a
la ciutadania, aquest any envers la situació de
les persones refugiades.

 

OG – Tre���l�� �a c���c�èn�i� �ríti�� � �ra�és �e� c����a, on ���
ve���� més e� �r����ta �� ��la���t ��� ap����or �� ��n�èn�i��,
si�ó ta��é co� � ��a p����fo��� d�� �e l� ��a� s’ev����ci� ��
t�a�s���m��ió so���� i p��íti�� �’un ��ís. 
 
Es tracta de dos dies de cinema i activitats
paral.leles a la fresca (exposicións, tallers per
a families, paradetes informatives), en una
plaça de la ciutat. Igualment es busquen
sinèrgies amb entitats que també treballen
amb temàtica de refugiats que puguin estar
presents en el cicle de cinema i potenciar un
coneixement de la xarxa a la ciutadania de
Lleida.
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Aju���m��� de Lle��� i el Com��è Cat��à pe� al�
re����at�,

Cat����ya am� AC���.

5.000€ 
 



Dins el porjecte Cicles Formatius a Terreny, conveniat amb l'associació Amics del Sàhara de les
Terres de Ponent, oferim el "TALLER DE REFLEXIÓ I AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA VISCUDA AL
SÀHARA, AMB VALORS", per a les persones que han realitzat l'experiència a terreny
 

Im�a�t�� ��r L'IN���T�� �AL��� S���E�S, am� �� f���ad�� JO�� ��SE� ��R�� O�S. En��en���� em���o��l, Ex�e�t �� E�p��e��m��� i
Ma�n���l�e�s. Ac�i��d�� �e V�l���, i f����it����.
 

QUÈ SÓN ELS VALORS? Són conviccions profundes dels éssers humans que determinen la manera de
ser i orienten la seva conducta. La gestió dels valors involucra els sentiments i les emocions. Els
valors ens apropen al nostre SER com a persones, per a poder fer. AL TALLER ES TREBALLA SOBRE:

 

1-Traure’n profit personal de l’experiència viscuda
2-Reflexionar i contrastar aprenentatges per a transmetre’ls a la societat
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CU�� VA���S DI�� EL P�O��C�� CI���S
FO���T�U� A TE���N�

989,08€
 

CE���Ó DE L'EQ��� DE SO PE� 
AC����TA�� DE SE���B��I�Z���Ó 2.394,80€ 

 
La Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació té en propietat dos equips de so, un de
petit i un de gran, que estan a disposició dels diferents actes que realitzen les entitats i ONGD de la
Ciutat. En alguns dels actes, les entitats no tenen disponibilitat de poder portar l'equip o no poseeixen
del coneixement per poder realitzar el muntatge de l'equip (sobre tot del gran).

 

En aquestes ocasions, l'Àrea de Cooperació cobreix la despesa del transport i el muntatge, demuntatge i
tornada a lloc dels equips.

 

Durant el 2018 es va facturar per un valor de 40 serveis de muntatge i desmuntatge d'equip. Cal
remarcar que en aquest servei no entra la persona encarregada del So, o Tècnic/a de so.



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
VINCULADES A LA DIVERSITAT CULTURAL
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El projecte Teixint nova ciutadania va néixer dins
del Plà d'Acció Municipal 2009-11 de la Paeria on
s’explicita com actuació la “3.3.Dinamització i
consolidació d’entitats de persones nouvingudes,

afavorint la creació de xarxes d’ajuda mútua i
xarxes d’entitats per a potenciar la inclusió de les
persones nouvingudes en la xarxa ciutadana.”

 

Les noves associacions tenen necessitats
específiques que cal abordar per afavorir llur
consolidació i incorporació al teixit associatiu de la
ciutat. Per això es planteja la necessitat
d’aprofundir en la capacitació de membres
d’entitats de nous veïns i veïnes en la gestió
associativa, en l’estructura interna i externa de les
entitats, en l’organització d’activitats i execució de
projectes. Això inclou la gestió interna, la
presentació a convocatòries públiques, la
realització de les activitats en funció dels recursos 

i el treball en xarxa i coordinat amb altres sectors
associatius lleidatans.

 

La perspectiva que orienta el projecte és el treball
comunitari que es fonamenta en els següents
objectius: 

 

- Reforçar la capacitat de gestió interna i actuació
de les Associacions de persones migrades.

- Cohesionar i establir una línia de treball comuna
entre els  diferents departaments de la Paeria que
intervenen en aquesta temàtica.

- Promoure una major participació activa dels
nous veïns i veïnes en el conjunt del teixit
associatiu lleidatà, reforçant la seva estructura
externa.

 

ACTIVITATS GESTIONADES DINS EL PROJECTE "TEIXINT NOVA CIUTADANIA"

708,72€
 

ACTUACIONS

 

1- Organitzem reunions periòdiques amb el
Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social (FOCCS) -

Espai on conflueixen diferents grups migrants i
altres entitats de la ciutat, que de forma
periòdica creen propostes per a treballar amb la
ciutadania de Lleida entorn a diferents eixos com:

reforç de capacitats, cursos formatius, lluita
contra els estereotips, tòpics, convivència,

cohesió social, etc. arribant als diferents sectors
del teixit ciutadà.

 

2- Oferim recursos formatius en les matèries que
es sol·liciten: xerrades llei d’estrangeria, certificats
digitals, etc. 

 

3- Línea antirrumors. La demanda ha estat
desenvolupar un treball de reflexió amb grups
focals per generar el contingut d’una futura
campanya de respecte a la diversitat al municipi
de Lleida, on els continguts surtin a partir de les
aportacions dels propis col·lectius, entorn a la
diversitat sexual, religiosa i cultural. Grups amb
els quals ja es treballa des de les regidories de
drets civils i cooperació. 

 

4- També es gestiona la utilització del Centre
Cívic del Centre Històric per a la realització de
diferents activitats en cap de setmana (dissabte
tarda i diumenge tarda), tant de gestió de les
pròpies entitats, per tal de facilitar a les
associacions un lloc on poder realitzar les
reunions de seguiment de les associacions, com
altres activitats organitzades conjuntament.
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L’Ajuntament de Lleida, a través de la
Regidoria de Participació Ciutadana, Drets
Civils i Cooperació, i fruit del treball conjunt
amb les associacions de persones migrades, 

religioses i del col·lectiu LGTBIQ de la ciutat
de Lleida, proposa la següent campanya amb
la voluntat  de treballar entorn a la diversitat
cultural, religiosa i sexual, així com oferir
missatges de conscienciació i estratègies per
a combatre els estereotips, tòpics i 
perjudicis  que s’esdevenen respecte a la
diversitat de persones en la nostra societat.
 

La campanya neix d’un procés creatiu que
planteja la necessitat d’establir una estratègia
operativa - pràctica per a trencar estereotips,

tòpics sobre la diversitat, amb l’objectiu de
fomentar el respecte i la cohesió social a la
nostra ciutat.
 

OBJECTIUS
 

• Treballar entorn els conceptes de cultura,

religió, identitat sexual, gènere, diversitat,
respecte, cohesió social, convivència
ciutadana.

• Conèixer els processos de creació i difusió
d'estereotips, prejudicis i tòpics, així com la
incidència social dels mateixos.

•  Donar a conèixer estratègies contra els
prejudicis i tòpics vers la diversitat cultural,
religiosa i sexual.
• Oferir eines per la gestió i el tractament dels
estereotips i tòpics al conjunt de la població.

 

 CAMPANYA DIVERSITATS: "TREU LES ETIQUETES"

•  Adquirir de forma vivencial habilitats i
pràctiques per a aplicar-les en el diàleg i
l’acció en un entorn divers.

 

                          ACTUACIONS

 

1- Tallers: Treball de reflexió amb grups focals
per generar el contingut de la campanya de
respecte a la diversitat al municipi de Lleida.

La idea va ser crear un espai formatiu en
comú fonamentat en la participació activa de
les assistents. Es va partir de l’anàlisi en comú
del marc conceptual amb la reflexió sobre la
situació actual de Lleida respecte a la
convivència en diversitat.
 

2- Creació dels espots televisius, on un cop
treballats els continguts, els propis membres
de les entitats implicades, són els
protagonistes de les diferents càpsules
televisives. Per a la proposta es compta amb
diferents professional de l'àmbit de la
comunicació i el disseny com Ferran Aixalà,

Neus Huguet o Oscar Fernández.

 

Un cop realitzat el guió i la teatralització, el
muntatge televisiu (edició i difusió) anirà a
càrrec de Lleida Televisió. S’editaran 9
càpsules en total entorn a les diversitats
comentades ( 3 de cairen cultural, 3 de caire
religiosa i 3 de caire sexual).

5.123,76€
 



ACCIONS NO VINCULADES AL COMPUT
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Conveni de col·laboració AMB EL COL.LEGI DE

L'ADVOCACIA DE LLEIDA

L’objecte del present Conveni és el d’establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i el
Col·legi de l'Advocacia de Lleida, per al suport i formació en el procediment administratiu, orientació
jurídica i mediació de les persones estrangeres, per al foment de la convivència i la cohesió social a la
ciutat. El Col·legi de l'Advocacia de Lleida, a través de la Comissió de defensa dels drets humans i
estrangeria s’encarrega de donar suport i formació en el procediment administratiu, prestar orientació
jurídica a les persones estrangeres, residents a la Lleida, així com mediar en alguns processos específics,

tot fomentant la convivència i la cohesió social a la ciutat, establint els següents compromisos de
col·laboració per a l’any en curs:

- Es van realitzar  xerrades informatives, relacionades amb
diferents tràmits del procediment administratiu i sempre en
matèria d’estrangeria. 

 

- Assessorament jurídic presencial i periòdic (1 cop al mes) en
horari de 09:30 a 13:30, en les oficines del Servei d’Acollida
Municipal, de l’Ajuntament de Lleida (en endavant SAM), 

 

- Intervenció en 2 processos de mediació, a convenir amb
l’Ajuntament de Lleida, segons la necessitat del servei
 

- La Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i
Cooperació vetlla per impulsar la implantació del suport i
formació en el procediment administratiu, orientació jurídica i
mediació en la matèria, assegurant els requisits relatius a la
tramitació i control de les sol·licituds i establint els següents
compromisos de col·laboració per a l’any en curs:

 

 

 

accions finançades

1.484,38€
 

©Gabriela Lavorente
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CONSELL MIXT DE

COOPERACIÓ

COMITÈ D'EMERGÈNCIA I

ACCIÓ HUMANITÀRIA

COMITÈ D'AGERMANAMENT

És un òrgan de participació sectorial creat per
l’Ajuntament de Lleida amb funcions consultives i

assessores en totes les matèries relacionades amb
la promoció de la solidaritat i la cooperació

internacional per als pobles i col·lectius empobrits
econòmicament i socialment.

 
Objectius generals:

Treballar entorn a una estratègia coordinada de
cooperació a Lleida

 
Aquest any 2018 es va reunir el CMC en les dates:

- 21/03/2018
- 25/09/2018
- 27/06/2018
- 28/11/2018

En totes dues ciutats es varen constituir els respectius
Comitès d'Agermanament, òrgan de participació sectorial
amb funcions consultives i assessores, amb la finalitat d'
establir les bases per al desenvolupament de les accions

i projectes realitzats en el marc de l'agermanament,
determinant també l'àmbit de les activitats que s'han de

desenvolupar a la Casa de la Cultura Ciutat de Lleida, i la
seva gestió. 

 
Objectius generals:

Treballar entorn a una estratègia coordinada de
cooperació a la ciutat de Lérida – Colòmbia.

 
Aquest any 2018 es va reunir el CA el 27/11/2018

Òrgan amb l'objectiu de treballar conjuntament per a
l'organització i millora de la coordinació de campanyes

d'emergència, fomentant la sensibilització en la comprensió
de les causes que provoquen les diferents calamitats com
les catàstrofes naturals i els conflictes armats. Volem fer
palès de la importància d'anar més enllà de l'actuació de

contingència i suport als damnificats que es desenvolupa de
forma immediata a les crisis, amb aquesta iniciativa volem

mantenir latents les accions fins al restabliment de la
situació anterior.

  Aquest any 2018 el CE no es va reunir.

©Mans Unides
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- Des de l’Àrea de Cooperació Internacional es duu a terme el seguiment dels diferents projectes  per a
procedir, tal i com marca la llei, al tancament administratiu dels mateixos. Al tractar-se de projectes
realitzats en altres països el seguiment és complicat i requereix invertir-hi força temps, que en la majoria
dels casos supera el període biennal.
 
Des de l’Àre� de Co�p��a��ó In�e�n���o��l he� ex����at de� de�� in����:
 
·         404 p�o��c��� de Co�p��a��ó al Des����lu����n�
·         576 p�o��c��� de se���b��i�z���ó
·         53 p�o��c��� de� Fon� Cat��à de Co�p��a��ó al  Des����lu����n�
·         48  p�o��c��� a Léri�� la ci���� ge���n�
·         4  p�o��c��� de co����ac�ó bi����ra� an���� (29 to���s)
·         2 p�o��c��� de se���b��i�z���ó bi����ra� an���� (34 to���s)
·         13  p�o��c��� de co����n�o��p��e�t
·         48 Pro���t�� d’em���èn�i� i ac��ó hu����tàri�
 
 
- Assessorament a ONGD i persones interessades
 
- Des de l’Àrea de Cooperació Internacional es duu a terme l’assessorament per a la creació i fundació
d’ONGD, procediments d’inscripció als corresponents registres, aclariments respecte als diferents
formularis, així com també assessorament a totes aquelles persones que volem marxar com a cooperants i
voluntaris a països empobrits.
 
Cal recordar que Lleida és una de les ciutats de l’Estat  amb més xarxa solidària, i que es comptabilitzen
més de 80 entitats i ONGD, dedicades al món de les relacions nord-sud i la sensibilització de la ciutadania.
 
En l’actualitat també es gestiona tot el contacte amb els col·lectius de persones migrades de la ciutat de
Lleida, en quant al seguiment de les associacions, oferiment de recursos i reforç de capacitats, amb un
total de més de 60 entitats.
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Continua en marxa de la pagina web, que alhora serveix com a  memòria històrica de les accions de
cooperació que s’han dut a terme a Lleida des l’any 1995. Sóm conscients de les mancances de la
pàgina i esperem poder millorar-la durant el curs vinent.
 
http://participaciodretscivilscooperacio.paeria.cat/. 
 
Dinamització del Facebook de la regidoria facebook/AreadeCooperacioLleida
@AreadeCooperacioLleida
 
Sortida de l’INFOSOLIDARI I DE L’AGENDA AL DIA. Newsletter en relació amb la imatge de la pàgina
web de la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, adreçat a les ONG de la
ciutat de Lleida així com a totes aquelles persones que han mostrat l’interès de rebre’l a través de la
pàgina web. Tracta de ser un recull de les diferents activitats solidàries que realitzen les ONG i
entitats socials a la ciutat de Lleida.
 
Am� l'en���d� en vi��� de la no�� Lle� de Pro���c�ó de da���
LO 3/201, de 5 de de���b��, he� pe���t mo��s de�� no��r��
co���c���. Dur��� el 2018 he� en���� i re��� to��� le�
no��r�� xa���s so����s i ba��� de da���. Ac�u��m��� s'ha�
de do��� d'al�� pe� re��� co����ca����s al li��: 
 
h��p://pa���a.es/d��i/en���/su��c���c�o.as�
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 ACTIVITATS I REUNIONS  REALITZADES  DURANT EL 2018:

©Oriol Garcés

- 09/1/2018: Reunió amb Lleida pels refugiats (9:30h - Despatx del regidor)

- 11/1/2018: Reunió amb el Gerent Territorial de l'ICS (11:00h - Despatx de Gerència Territorial de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova)

- 11/1/2018: Sotida a BCN - Reunió executiva amb el FCCD (13:00h - Seu FCCD)

- 12/1/2018: Reunió amb HAWA per certificat digital (14:45h - Ereta)

- 13/1/2018: Formació dins el projecte Cicles formatius a Terreny- Taller en valors (9:00h - Ereta)

- 16/1/2018: Reunió amb el Centro latinoamericano (9:30h - Ereta)

- 16/1/2018: Reunió amb l'Assoc. Nostalgia (10:30h - Ereta)

- 18/1/2018: Reunió Assoc. Senegalesos de Lleida (12:00h -  Ereta)

- 18/1/2018: Reunió Assoc. Rusos de Lleida (18:00h -  Ereta)

- 18/1/2018: Presentació Exposició Refugiats Col.legi advocats (18:00h -  Espai artístic C/ Cavallers)

- 20/1/2018: Formació dins el projecte Cicles formatius a Terreny (10:00h -  Ereta) 

- 21/1/2018: Segona sessió taller antirumors FOCCS (16:00h -  Ereta)

- 22/1/2018: Programa TV Lleida (12:00h -  Seu Tv Lleida)

- 23/1/2018: Reunió departament (12:00h - Ereta)

- 24/1/2018: Assistència conferència "Defensors dels DDHH Colòmbia" (10.00h - Biblioteca Pública)

- 26/1/2018: Reunió Assoc. Amigos MIRA (14:00h -  Ereta)

- 27/1/2018: Formació dins el projecte Cicles formatius a Terreny (10:00h -  Ereta)

- 29/1/2018: Programa Cafeïna TV Lleida - Entitat Ferreruela (10:15h - Tv Lleida)

- 30/1/2018: Reunió seguiment projecte cooperació amb Assoc. Veïns del món (10:30h -  Ereta)

- 31/1/2018: Reunió Sindicalistes Solidaris coordinació CINEMÓN (10:00h -  Ereta)

- 01/2/2018: Reunió seguiment projectes amb l'Assoc. Banc de Recursos (10:00h - Despatx del regidor)

- 01/2/2018: Reunió seguiment projectes amb Centro Latinoamericano (13:00h - Ereta)

- 01/2/2018: Reunió seguiment projectes amb l'Assoc. MIRA (14:00h - Ereta) 

- 01/2/2018: Reunió tancament projectes amb l'Assoc. EUROAMÈRICA (14:30h - Ereta)

- 01/2/2018: Presència a la inauguració de l’exposició: “Cooperació Sindical: Solidaritat i compromís” (18:00h - Vestíbul Paeria)

- 01/2/2018: Reunió seguiment FOCCS (20.30h - Ereta)

- 05/2/2018: Rebuda a Sra. Mariem Salek, Governadora d'Auserd i membre del Buró Executiu del Frente Polisario (13:00h - Sala Rosa de Paeria)

- 06/2/2018: Reunió seguiment projecte cooperació amb Assoc. Veïns del món (11:00h - Despatx Regidor)   

- 06/2/2018: Reunió seguiment projectes amb Assoc. Ferreruela (12:30h -  Despatx Regidor)

- 07/2/2018: Reunió amb la CCASPS (09:00h - Ereta)

- 08/2/2018: Reunió amb el Col.legi de l'advocacia  (11:00h - Despatx Secretari general Ajuntament)

- 09/2/2018: Reunió seguiment projecte Codesenvolupament amb Assoc. Fedde (11:00h - Ereta)

- 15/2/2018: Reunió Comitè Catala de l'ACNUR (12:00h -  Despatx Regidor)

- 15/2/2018: Rebuda Sra. Manfulda Mohamed Rahal Ministra d'assumptes socials i d'afers de la dona del Frente Polisario (13:00h - Sala Rosa de    

                       Paeria)

- 23/2/2018: Reunió seguiment projectes HAWAA (11.30h - Centre Cívic de Mariola)

- 24/2/2018: Reunió seguiment projectes HAWAA (10.00h - Ereta) 

- 26/2/2018: Programa Cafeïna TV Lleida (12:00h - Tv Lleida)

- 28/2/2018: Reunió seguiment projectes entitats que treballen a Senegal (18.00h - Ereta)

- 02/3/2018: Reunió seguiment projecte Codesenvolupament Assoc. Senegalesos (09.30h - Ereta)

- 03/3/2018: Reunió amb els i les  Joves del programa cicles formatius a terreny amb el Regidor (12.00h - Ereta)

- 05/3/2018: Reunió de treball Ens Local a la seu de la DGCD/ACCD (09:00h - Via Laieta, 14 1ª pl. Barna)

- 05/3/2018: Reunió Viatge a Terreny dins programa cicles formatius a terreny  (21.00h - Ereta)

- 06/3/2018 al 17/03/2018: Viatge a Terreny dins programa cicles formatius a terreny 

- 21/3/2018: Entrevista per al Pla Estratègic de Coop. Del Sàhara Oocidental del FCCD ( 10:30h - Despatx regidor)

- 21/3/2018: Reunió Consell Mixt de Cooperació (17:00h - Altell C/ Tallada)  

- 26/3/2018:  TV Lleida programa Cafeïna (10:30h - TV Lleida)

- 03/4/2018:  Reunió departament (10:30 - Ereta)   

- 04/4/2018: Reunió amb les entitats que treballen a Senegal (18:30h - Ereta)

- 04/4/2018: Reunió organització del CinemónXic (10:30h - Ereta)

- 04/4/2018: Reunió Carme Gual - ACCD (11:3h0 - Despatx regidor)

- 04/4/2018: Signatura Conveni Cessió Vehicles a l'Assoc. Amics de Cuba (13:00h - Despatx regidor)

- 05/4/2018: Reunió CCASPS (12:00h - FCCD/ BCN)

- 05/4/2018: Reunió seguiment FOCCS (20:00h - Ereta)

- 06/4/2018:  Xerrada sobre els camps de persones refugiades  Sàhara dins el projecte Cicles Formatius a Terreny (19:00 -Orfeó)

- 11/4/2018: Muntatge exposició dins el projecte Món Solidari (09:30h - Teatre de l'Escorxador)

- 12/4/2018: Passi del documental MAÑANA dins el projecte Món Solidari- Lleida Ciutat Solidària, pels alumnes d’ESO i Batxillerat (11:00h - Sala 1    

                       del Teatre Escorxador)
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- 12/4/2018:  Inauguració exposició NNUU INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIÓ "Transformant el món: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible”         

                         de l’Associació de les Nacions Unides (12:30h - Vestíbul Paeria)

- 12/4/2018: Reunió seguiment Veïns del món (11:1h5 - Ereta) 

- 12/4/2018: Plenari d'entitats - Presentació de l'evolució del Pla Director ( 18:00h -  Sala Paulo Freire)

- 16/4/2018: Taller antirumors  (20:30h - Ereta)

- 17/4/2018: Reunió Estudi Nix - Difusió Cinemón Xic (09:00h - Ereta)

- 17/4/2018: Reunió GESEC - Diagnòsi dins el projecte Growing Together  (11:00h - Ereta)

- 17/4/2018: Taller  sobre cooperació a l'Ass. Down Lleida (16:00h -  Ereta)

- 18/4/2018: Reunió diagnòsi Balàfia Growing Together (10:00 - Ereta)

- 18/4/2018: Reunió seguiment projecte Codesenvolupament Assoc. Senegalesos  i Assoc. Banc de Recursos (19:30h - Ereta)

- 23/4/2018: Reunió seguiment projectes Sindicalistes Solidaris (10:00h - Ereta)

- 23/4/2018: Reunió departament (11:00h - Despatx Regidor)

- 23/4/2018: Programa Tv Lleida  (12:00h - TV Lleida)   

- 24/4/2018: Recepció alumnes participants al viatge dins el projecte Cicles formatius a Terreny (11:00h - Saló de Plens)

- 24/4/2018: Reunió Entitats del Senegal - pla de treball conjunt ONGs que treballen al Senegal (18:30h - Ereta)

- 25/4/2018: Reunió amb el departament d'Educació per agermanament amb Lérida (13:00h - Educació)

- 26/4/2018: Recollida de vehicles dins el projecte d'Amics de Cuba (09:30h - Dipòsit Municipal)

- 26/4/2018: Rebuda Sra. Aminota Diao, diputada senegalesa, acompanyada de Assoc. Sociocultural Fula (10:30h - Despatx regidor)

- 27/4/2018: Reunió seguiment i avaluació parcial tallers antirumors (11:00h - Ereta)

- 28/4/2018: Taula Rodona: Dona Musulmana i Família, de l'associació Hawaa (18:30h - Centre Cívic de Balàfia)

- 30/4/2018:  TV Lleida ( 10:15h - Tv Lleida)

- 01/05/2018 al 05/05/2018:  Viatge institucional als campaments de refugiats saharauis en el marc del FCCD

- 07/5/2018: Reunió seguiment FOCCS (20:30 - Ereta)  

- 13/5/2018: Balls tradiciona dels diferents col·lectius que formen part de FOCCS (19.00h - Pl. Ricard Vinyes)

- 17/5/2018: Taller CCASPS (10:00h- BCN)

- 18/5/2018: Reunió Aula de teatre organització Obra de Teatre dins el projecte Món Solidari (10:00h - Aula de Teatre)

- 22/5/2018: Reunió Ciutats educadores (10:00h - Ereta)

- 23/5/2018: Reunió seguiment projectes Centro Latinoamericano (13:00h - Ereta)

- 24/5/2018: reunió seguiment projectes Veïns del món (12:00h - Ereta)

- 28/5/2018: Tv Lleida programa Cafeïna  (12:30h - Tv Lleida)

- 29/5/2018: Reunió seguiment conveni amb ODEC- UdL  (09:30 - Despatx Regidor)

- 29/5/2018: Reunió amb l’ONGD Garrigues Cooperació. Amb el responsable de l’entitat a Lleida i la responsable legal a Colòmbia, la Sra. Beatriz 

                        Elena Echeverri (11:30 - Despatx Regidor)

- 29/5/2018: Reunió Col·legi Episcopal emmarcada dins l'agermanament amb Lérida-Colómbia (11:15h - Regodiria d'Educació)

- 30/5/2018: Reunió amb Participació Ciutadana per la gestió de la Web de la regidoria (10:00h - C/ Tallada)

- 30/5/2018: Reunió amb el departament de Medi Ambient per Horts de Rufea - Informació per al FOCCS (12:00h - C/ Tallada)

- 30/5/2018:  Inauguració exposició “OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) – DE LLEIDA AL

                        MÓN” (19:00h - Vestíbul de Paeria)

- 31/5/2018: Reunió Executiva de CCASPS (11:00h - BCN)

- 01/6/2018: Reunió amb Participació Ciutadana per la gestió de la Web de la regidoria (10:00h - Ereta)   

- 04/6/2018: Reunió seguiment FOCCS (20:30h - Ereta) 

- 05/6/2018: Reunió amb l'INS Rondaper practiques del personal de DUAL  (10:00h - Ereta)

- 06/6/2018: Reunió Departament (10:00 - Ereta)

- 06/6/2018: Reunió associació Guineana de Lleida i comarques (13:00 - Despatx Regidor)

- 07/6/2018: Reunió Seguiment Conveni Bolívia-Cedesco amb Banc de Recursos (11:00h - Despatx Secretari General)

- 08/6/2018: Consell de Benestar Social (10:00h - Sala Alfred Perenya)

- 11/6/2018:  Reunió presupostos Regidoria (11:00h - Despatx Regidor)

- 13/6/2018: Reunió seguiment projectes  Sindicalistes Solidaris (10:00h - Ereta)

- 13/6/2018: Asemblea General del FCCD (16:00h - Granollers)

- 15/6/2018: Reunió seguiment projectes  Sindicalistes Solidaris (09:30h - Ereta)  

- 15/6/2018: Reunió projecte Growing Together (13:00h - Serveis Socials)

- 19/6/2018: Reunió Skype Agermanament  amb l'Escola Colómbia i el  Col. Episcopal (12:00h - Col.legi Episcopal)

- 20/6/2018: Reunió Cines Rambla per al projecte CinemonXIC ( 12:30h- cinemes Rambla)

- 25/6/2018: Tv Lleida programa Cafeïna  (12:30h - Tv Lleida)

- 26/6/2018:  Comissió coordinació amb els Ens locals. Sala d'actes del Departament de Polítiques Digitals  i Administració Pública (12:00h - BCN)

- 27/6/2018: Consell  Mixt de Cooperació (11:30h - C/T allada altell)

- 02/7/2018: Reunió seguiment FOCCS (20:30h - Ereta)

- 04/7/2018: Plenari Coop. I Solidaritat Federació de Municipis de Catalunya ( 10:30h - BCN)

- 07/7/2018: Visita als  Horts Eco de Rufea amb membres del FOCCS (16:00h - Partida de Rufea)

- 13/07/2018 i  14/07/2018:  Cinemón 2018

- 23/7/2018: Tv Lleida programa Cafeïna  (12:30h - Tv Lleida)

- 06/8/2018: Reunió seguiment FOCCS (20:30h - Ereta) 

- 27/8/2018: Tv Lleida programa Cafeïna  (12:30h - Tv Lleida)

- 03/9/2018: Reunió seguiment FOCCS (20:30h - Ereta)

- 07/9/2018: Reunió programa 2030 de l'ACCD (11:00h -C/ Lluis Companys)  
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- 07/9/2018: Inauguració de l’exposició: “OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE  – DE LLEIDA AL MÓN”. (12:00h - C. Cívic Mariola) 

- 07/9/2018: Visita Director General de Cooperació Sr. Manel Vila -ALCALDIA I REGIDOR  (12:45h - Paeria)

- 11/9/2018: Reunió departament (10:30h - Ereta)

- 14/9/2018: Reunió seguiment projectes Centro Latinoamericano (09:30h -Mercolleida)

- 14/9/2018: Reunió seguiment projectes AASTP (12:30h -Mercolleida)  

- 14/9/2018: Reunió  seguiment projectes Banc de Recursos ( 13:00h - Merciolleida)  

- 17/9/2018: Reunió Coordinació  Regidoria  (10:00h - Mercolleida)

- 17/9/2018: Reunió Orquestra Julià Carbonell dins activitats del FOCCS (13:00h - Mercolleida)

- 19/9/2018: Reunió  Pràctiques INS RONDA (09:30h - Mercolleida)

- 20/9/2018: Reunió  Projecte codesenvolupament Marroc (10:00h - MercoLleida)

- 20/9/2018:  Trobada FOCCS - Esbart Dansaire (20:00h- Ereta)

- 21/9/2018: Reunió seguiment projectes AASTP - (09:30h - Mercolleida)

- 24/9/2018: Inauguració expo. ODS (10:30h -  Vestíbul Hospital Santa Maria)

- 25/9/2018: Reunió departament (10:00 - Ereta)

- 25/9/2018: Reunió projecte Growing Together (11:30h - Serveis Socials)

- 25/9/2018:  Consell Mixt de Cooperació (18:00h - MercoLleida)

- 27/9/2018:  Reunió amb l'Assoc. Russa de Lleida ( 09:00h - Mercolleida)

- 27/9/2018:  Trobada amb els representats de l'entitat Banc de Recursos  a la Fira de Lleida ( 13:30h - Camps Elisis de Lleid)

- 28/9/2018: Reunió de seguiment de projectes amb l'assoc. Juristes  Solidaris (09:00h - Mercolleida)

- 28/9/2018: Recepció delegació alcaldes de Bulgària (11:00h -  Paeria)

- 28/9/2018:  Acompanyament Fira de Sant Miquel - Alcaldes Bulgària (17:30h - Camps Elisis de Lleida)

- 28/9/2018:  Desfilada regional de bulgària en el marc dels actes de festa major (19:30h- IEI)

- 29/9/2018:  Trobada Acte innaugural de la Trobada Folklòrica de Bulgaria (11:30h - Serra Llarga)

- 01/10/2018: Reunió  Diagnòstic Balàfia  dins el projecte Growing Together (9:00h - Mercolleida)

- 02/10/2018: Reunió seguiment de projectes amb el Comitè Català de l'ACNUR

- 03/10/2018: Reunió seguiment de projectes amb l'Assoc. ANUE ( 13:00h - Mercolleida)

- 04/10/2018: Reunió amb l'assoc. IBN Batuta- Grup Mixt Codesenvolupament per al seguiment de projectes (10:00h - MercoLleida)

- 04/10/2018: Formació Noves plataformes subvencions per a tràmits electrònics (10:30h - IMI)

- 05/10/2018: Reunió GESEC  DIAGNÒSI -dins el projecte Growing together (09:30h - Mercolleida)

- 08/10/2018: Reunió ODEC- UDL seguiment conveni (09:00h - UdL)

- 08/10/2018: Visita al Regidor de  la Sra. Elena Rodríguez-  Directora del Comitè Català de l’ACNUR, acompanyada del Delegat de l’ACNUR a

                          Lleida el Sr. Xavier  Miranda (11:00h - Mercolleida)

- 09/10/2018: Roda de premsa Cinemón Xic (11:00h - Mercolleida)

- 15/10/2018: Reunió amb cicnemoes Rambla dins el projecte Cinemón Xic  (16:30h - Cinemes)

- 15/10/2018:  Formació  Curs  projectes de sensibilització  (19:00h - Ereta)

- 16/10/2018: Reunió Pràctiques INS Ronda (13:00h - Mercolleida)

- 16/10/2018: Reunió Entitats  històries de vida en el marc de projectes del FOCCS (15:30h - Mercolleida)

- 17/10/2018:  Reunió formació en Valors dels Cicles Formatius a Terreny (10:30h : Mercolleida)

- 17/10/2018: Reunió Seguiment de projectes Fundació Ferreruela (12:00h - Mercolleida)

- 18/10/2018: Jornades presentació pública projecte Growing together ( de 09:30h -  18:00h a la Llotja)

- 19/10/2018: Reunió seguiment projectes amb l'assoc. Veïns del Món (10:30h - Mercolleida)

- 19/10/2018: Reunió Seguiment de projectes Fundació Ferreruela (12:30h - Mercolleida) 

- 21/10/2018: Cinemón Xic (11:00h - Cinemes Rambla)

- 22/10/2018: Reunió seguiment projecte Cicles Formatius a Terreny amb l'assoc. AASTP, l'INS Ronda i l'INS Torrevicens (12:00h - Ins Ronda)

- 28/10/2018: Cinemón Xic (11:00h - Cinemes Rambla)

- 04/11/2018: Cinemón Xic (11:00h - Cinemes Rambla)   

 


