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À R E A  D E
C O O P E R A C I Ó
I N T E R N A C I O N A L
L’Ajuntament de Lleida, com a
primera institució de la ciutat,
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 coŀlectius 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
treballa per les relacions Nord-Sud, la
interacció efectiva entre cultures, la
interculturalitat i diversitat.

El pressupost de l'Àrea per aquest
2019 ha estat de 191.173,59€. Si
contemplem la despesa de personal,
la xifra és de 336.158,01€



"import vinculat al
0,7%: 164.554,55€."

L'Àrea de Cooperació Internacional ha
disposat, per aquest any 2019, d'un total
de 191.173,59€ 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 164.554,55€.

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 2019 ha
set de 144.984,42€. 

DISTRIBUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

PERSONAL 
ADSCRIT

L’Àrea de Cooperació Internacional de
la Regidoria d'Educació, Cooperació,

Drets Civils i Feminismes 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.

Aquest 2019 han estat amb nosaltres
dues alumnes de l'INS Ronda, del cicle
de grau Mitjà d'Animació Sociocultural.

-Una persona de gener a juny 2019
-Una persona de de juliol a desembre
2019



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



0,33%
Import en concepte de 0,7%

sobre el total del
pressupost de l'Ajuntament

amb les despeses de
personal.

TOTAL ÀREA DE COOPERACIÓ:                                                           191.173,59€

TOTAL VINCULAT AL CÀLCUL 0,7% SENSE PERSONAL:         164.554,55€

TOTAL VINCULAT AL CÀLCUL 0,7% AMB PERSONAL:             309.538,97€

0,18%
Import en concepte de 0,7%

sobre el total del
pressupost de l'Ajuntament
sense contemplar personal.



 ACCIONS VINCULADES AL CÒMPUT DEL
CÀLCUL DE L'AOD (0,7%)

  62.400,00€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 - PROJECTES EPD

  16.630,00€

Agermanament Lérida - Tolima (Colòmbia)   11.734,42€

Convenis de col.laboració directa   40.000,00€

 ACCIONS NO VINCULADES AL CÒMPUT DEL
CÀLCUL DE L'AOD  (0,7%)

Participació en xarxes      7.818,00€

Activitats de sensibilització directa, EpD        18.917,00€

Activitats  de sensibilització vinculades a la diversitat cultural - Campanya
"Treu les Etiquetes"

       11.632,15€

Despeses de funcionament         484,13€

Conveni col.legi advocacia per suport, orientació jurídica, formació i
mediació persones migrades. 

 4.657,89€

Convocat. Coop
33.3%

Convenis 
21.4%

Convocat. Sensi
14.4%Sensibilització directa

10.2%

Agermanament
6.3%

Codesenvolupament
1.6%

Codesenvolupament   2.980,00€

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 - PROJECTES INTERCULTURALITAT

        10.329,00€

Difusió - Planejament nova pàgina web         3.591,00€



ACCIONS
VINCULADES AL
CÒMPUT DEL
CÀLCUL DE
L'AOD (0,7%)

 



Convocatòria de concurrència
competitiva per a cofinançar projectes
que es realitzin en pobles i coŀlectius
empobrits econòmica i socialment als
països en desenvolupament i
codesenvolupament que, per aquest
any 2019, ha suposat un 32,64% 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 19 de març de 2019, 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. 61 de data 27
de març de 2019.

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.

 

 

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 (2019).

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.

La Junta de Govern Local del dia 19
de desembre de 2019 va resoldre  la
convocatòria amb els següents
finançaments:

Es van presentar a la
convocatòria un total de 12

projectes pertanyents a 12 ONGD
i se'n van descartar 2 per no

arribar a la puntuació mínina
requerida.

 
Un dels projectes ha set

d'emergència.
 

La nota de tall mínima ha estat 6.03

 

La convocatòria va contar
amb una partida de

62.400,00€
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PROJECTES
FINANAÇATS 

S'HAN ATORGAT 62.400,00€

QUE HAN ANAT DESTINATS A
ÀFRICA (Burkina Faso,

Moçambic i Togo), AMÈRICA
LLATINA (Colòmbia, Paraguay
i Salvador) i GRÈCIA 
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PROJECTES  FINANÇATS  A  LA  CONVOCATÒRIA  DE
COOPERACIÓ  2019

 

Fundació Privada Lleida Solidària
Dotació d’Equipaments al Training Medical Centre (TMC), Fase III, Burkina Faso

SED- Solidaritat, Educació i Desenvolupament
Espacio de participación, encuentro y esparcimiento escolar y comunitario para las niñas y niños del
barrio La Floresta - Paraguay

Medicus Mundi Mediterrània
Drets ambientals per a la promoció d'oportunitats de desenvolupament - Moçambic

Fundació Privada Pau i Solidaritat
Defensa i promoció dels drets humans laborals a Colòmbia

Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres  
Fortalecer capacidades en la provincia de Inhambane para promover la justicia de género - Moçambic

Mans Unides
Acceso al Agua potable en comunidades rurales de la región de Kara (Fase X) - Togo

Grup Cultural Garrigues
Formació Agents de Pau i Convivència al Municipi de Lérida Tolima - Fase IV -  Colòmbia

Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris
Formació en equitat, treball digne i salut sexual reproductiva per docents - El Salvador

Associació Catalana per al Desenvolupament i la Cooperació, Lleida.cat
Dones, memòria de la Guerra, Protagonistes de Pau (Fase  I) - Colòmbia

Lleida pels Refugiats
Elna Maternity Center - Grècia PROJECTE D'EMERGÈNCIA

6.582,89 €
 
 
 

6.394,67 €
 
 
 
 

5.738,57 €
 
 
 

6.341,92 €
 
 
 

5.062,48 €
 
 
 

6.538,05 €
 
 
 

6.328,38 €
 
 
 

6.559,33 €
 
 
 

6.296,94 €
 
 

6.556,77 €



CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ, FOMENT
DELS DRETS HUMANS, LA IGUALTAT DE GÈNERE,  RELACIONS NORD-
SUD I LA DIVERSITAT CULTURAL CONVOCATÒRIA 2019.

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 coŀlectius empobrits, la
diversitat cultural, la lluita contra el
racisme i la xenofòbia, promovent la
participació social dels coŀlectius 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 13 projectes, 11 pertanyents a
l'Àrea de Cooperació i no se'n va
denegar cap.

Els fons totals de la convocatòria per
a Cooperació (apartat B) aquest any
2019 han estat 26.959,00€ i
5.041,00€ a Drets Civils (apartat A).

Tot i així, per a fer el càlcul de l'AOD,

restem l'import dels projectes
vinculats a la línea
d'INTERCULTURALITAT (5 projectes
per un import de 10.329,00€)

 

La convocatòria, vinculada al
càlcul 0,7€ va contar amb una

partida de 16.630,00€ , un 62%

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
coŀlectius empobrits i la lluita contra
el racisme i la xenofòbia. Per aquest
any 2019, ha suposat un 14,10% del
pressupost  de l'Àrea (sense
contemplar el personal).

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Lleida, en sessió del
dia 19 de març de 2019, 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. 61 de data 27
de març de 2019.

Es diferencien dos línies segons
projecte. La línea A correspon al
departament de Drets Civils, la línea B
al departament de Cooperació:

 

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.

 

 



MOVIMENTS, FEM A LES DONES PROTAGONISTES DE
L’ESPERANÇA

VACANCES EN PAU 2020

ULLS QUE NO BRILLEN, ELS MENA LA NOVA IMMIGRACIO??

PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE PAU DES DE LA JUSTÍCIA DE
GÈNERE

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: LA
POSICIÓ DE LES NACIONS UNIDES

ESCOLTEM ALS REFUGIATS

ASSOCIACIÓ
CATALANA
LLEIDA.CAT

ASSOCIACIÓ D'AMICS
DEL SÀHARA

GRUP CULTURAL
GARRIGUES

SED - SOLIDARITAT,
EDUCACIÓ I
DESENVOLUPAMENT

ASSOCIACIÓ PER A
LES NACIONS
UNIDES. LLEIDA

COMITÈ
CATALÀ DE L'ACNUR -
CATALUNYA AMB
ACNUR

 
1.368,00 € 

 
 
 

 8.569,00 € 
 
 
 

 1.323,00 € 
 
 
 
 

 916,00 € 
 
 
 
 
 

 1.242,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

 3.212,00 €
 

PROJECTES  FINANÇATS  A  LA  CONVOCATÒRIA  DE
SENSIBIL ITZACIÓ  2019

 

PROJECTES  VINCULATS  A  EPD  (contemplats  en  el  càlcul  0 ,7% )



AGERMANAMENT LLEIDA-LÉRIDA
TOLIMA- COLÒMBIA

L’interès de la ciutat de Lleida per aquest
municipi Colombià ve motivat, a més a més
coincidència del topònim, per 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 el
principi de solidaritat el nostre Ajuntament va
prendre la iniciativa de transferir recursos
econòmics, materials i humans per tal de
coŀlaborar en el desenvolupament social
d’aquest municipi colombià.

 

L’ajut principal va ser participar 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. 

Aquest any va estar de viatge de seguiment a la
nostra ciutat, l'Alcaldesa de Lérida, la Sra.

Carolina Hurtado, i es van destinar 434,42€ en
la seva estança a la nostra ciutat.
Amb ella es va poder debatre sobre la
necessitat de reforma del conveni de
col.laboració entre ambdues ciutats, i la
necessitat de fer actualitzacions al document,
per adaptar-lo a les noves realitats.

 

Finançançament d'un projecte empresarial de
producció de plantes aromàtiques i condimentaries en
una parcel·la cedida per l’alcaldia, situada a la vereda de

la Sierra.  Es tracta de produir 4 espècies de plantes
orgàniques amb l’objectiu de diversificar i generar

ingressos a les famílies.
 

I incentivar i enfortir la col·lectivitat i l’emprenedoria
col·lectiva, així com capacitar a les persones en

aquestes noves tècniques de cultiu. Titulars: 24 grups
de famílies d’estrats mes baixos i majoritàriament

dones en un 90% (30%participants en el projecte són
víctimes de conflicte armat)

 

ACCIONS FINANÇADES

Col.laboració  anual de la
responsable de

l'Agermanament a Lérida
4.800€

Oficina Agermanament -
Manteniment

500€

Projecte per al foment de la pau i
l’accés a projectes productius

6.000€

Concessió de l’ajut per a la
coordinació de l’agermanament 

dels municipis de Lleida i Lérida  a
Lérida – Tolima- Colòmbia

 

Pagament per a sufragar les despeses
generades del manteniment de

l'Oficina de l'agermanament de Lleida-
Lérida a Lérida (Colòmbia) ubicada
dins la Casa de la Cultura "Ciutat de

Lleida"  

Recepció Alcaldessa Lérida
 

Visita de seguiment
434,42€



 FUNCIONAMENT I COORDINACIÓ: Funcionament i
coordinació de l'oficina d'agermanament  per
assegurar l'optimització de la casa de la cultura,

implementant permanentment les activitats, així com
la seva conservació i bon estat. 

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GARRIGUES COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
COORDINADORA DE
L'AGERMANAMENT

SINDICALLISTES SOLIDARIS 

ALCALDÍA LÉRIDA
COORDINADORA DE
L'AGERMANAMENT
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES     

COLEGIO COLOMBO ALEMÁN SCALAS
LÉRIDA
COĿLEGI EPISCOPAL DE LLEIDA
COORDINADORA DE L'AGERMANAMENT

UNIVERSITAT DE LLEIDA 

COORDINADORA AGERMANAMENT
ALCALDIA DE LÉRIDA

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

AJUNTAMENT DE LLEIDA
COORDINADORA AGERMANAMENT
ALCALDIA LÉRIDA

    ACJ

PLA DE TREBALL LÉRIDA-LLEIDA
ACCIONS FINANÇADES AGENTS COORDINATS

EMPRENEDORIA: En coŀlaboració amb l'Alcaldía de Lérida,  

s'ha donat suport als processos de formació en
emprenedoria:

- Processos derivats de l'estudi socio-econòmic i suport a dos processos
productius: sabons i perfums i joies.

- Projecte Hilando Paz: implementació d'equips per a 25 dones
camperoles que  elaboren artesanies derivades de la fulla de plàtan.

AGENTS DE PAU (II fase): Proposta d'emprenedoria juvenil
amb Sindicalistes Solidaris. Aquesta segona fase gira enton
els eixos següents:
- El treball per a la integració del grup juvenil des dels estrats més baixos
(60 dones joves)

- L'establiment d'aliances amb altres actors de la regió per a treballar
plegats. (UMATA, Cortolima; Secretari d'agricultura de la Governació).

- Permetre a les joves desenvolupar idees d'emprenedoria econòmica i
social, a través de la protecció del medi ambient, com ara la reutilització
i el reciclatge de materials generats a la família, a l'escola i a la
comunitat. Es van organitzar diferents activitats, des del reciclatge i la
reutilització de materials reciclables, amb residus com ampolles de
plàstic i vidre, taps de soda, CDS, llantes i llaunes.

EDUCACIÓ UDL: Informar de les beques del màster que
atorga la UdL i la transferència de visites docents sobre
temes concrets: recursos hídrics
La UdL manté les convocatòries obertes i s'han difós a Lérida,  tot i que no
s'obtenen resultats de participació.  Les persones que voldrien participar
es troben amb altres impediments tant laborals com enonòmics que els
impedeix accedir a la convocatòria. Caldria definir el  compromís de les
autoritats intervinents per motivar a la participació.

 Pel que fa a la transferència de coneixement, es va veure alterat per la
situació d'inseguretat en el municipi. Pendent d'execució.

SALUT: Acord entre l'Ajuntament de Lleida, el de Lérida,

l'Hospital Arnau de Vilanova i el Reina Sofía, per l'intercanvi
de coneixements.

Per raons alienes a les voluntats entre les parts, aquesta condició no s'ha
desenvolupat. S'elabora l'acord i s'implanta tot el treball tècnic, però just
en el període que s'havia de realitzar el viatge per dos professionals de la
salut de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, es va alterar la situació de
seguretat a Lérida i es va paralitzar el viatge.

EDUCACIÓ: Agermanament educatiu amb el Colegio
Colombo Alemán Scalas Lérida 

Iniciat el contacte amb el Coŀlegi Episcopal de Lleida i els treballs de
coneixement mutu.



Amb la voluntat de vincular en el desenvolupament de projectes  de cooperació als millors coneixedors
de la realitat, els coŀlectius i les persones migrades, l'Ajuntament de Lleida treballa duent a terme
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 a través 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 i el codesenvolupament.
- Formar a les persones migrades com agents de cooperació dels seus llocs d’origen, tenint en compte
que la formació multiplica les possibilitats 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 del
mateixos a través dels  "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
entre les persones i els coŀlectius participants.

 

Tot i que el programa de codesenvolupament inclou tot un seguit d’eixos d’actuació, en el marc del
pressupost 2019 es va preveure la necessitat d'endegar una nova fase formativa a tavés de la realització
d'un curs de codesenvolupament, amb una durada de 24h. El procès formatiu ha quedat pendent de
calendarització, tenint en compte que previ a aquest, es vol realitzar l'alvaluació del procès anterior. 
Per una altra banda s'ha continuat executant el seguiment dels grups de codesenvolupament ja
existents:

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. 
 

Aquest 2019 s'ha finalitzat la construcció del
magatzem i s'ha treballat per l'enfortiment del GIE.

 
S'inicia la part adminstrativa de justificació de tots els

fons i es prepara les següents fases de posada en
marxa de la cooperativa i formació per als membres de

la mateixa.

 

 

CODESENVOLUPAMENT

 

2.980€
 

GRUP DE SENEGAL –

SEIDHOU (Fase III):

GRUP DE SENEGAL-

PODOR (Fase II A iv):

GRUP DE Mali

 (Fase II):

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: 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. 

Aquest 2019 s'ha treballat amb els contactes
amb la contrapart i les institucions

Durant aquest any 2019 el projecte
s'ha finalitzat i s'han justificat tots els

fons. Projecte finalitzat
 

Les dones han estat les principals
beneficiaries del projecte basat en

horts d'autoconsum i venta en
mercats locals; amb formació i
alfabetització tant d'escriptura i

lectura com numèrica.
 



El reforç de capacitats de les lidereses de
comunitats de la regió, per la seva
incorporació als ens publics locals.
La trasferència de coneixements en el
marc de l'intercanvi de personal tècnic
municipal, d'ambdós instituciones.
El desenvolupament d'accions que
promoguin el desenvolupament productiu.

El conveni te la finalitat de donar suport a
l'enfortiment de l'eficiència i la transparència
de les administracions municipals de
municipis rurals en el departament de
Cochabamba a Bolívia, mitjançant :

Durant l’any 2019,  fruit de la conjuntura
arran de la situació política, el projecte ha
quedat prorrogat i es treballa en la
reformulació del mateix en el marc  del
recolzament al projecte  "Mejora de la
producción agropecuaria y manejo integral
sostenible de la microcuenca Torreni de la
cordillera Tunari de Tiquipaya". 

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. Aquests projectes estan dins una línia d’actuació que
l’Ajuntament de Lleida denomina cooperació directa, que suposa el recolzament de
municipi a municipi, directe a la contrapart de país de desti de la cooperació.

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

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

L'Ajuntament de Lleida i l’Associació Casal
d’Amics de Cuba de Lleida i de les Terres de
Ponent i el Govern de l'Havana Campo- Cuba,
estableixen, a través d'aquest conveni, una
col·laboració per a la  cessió gratuïta de 20
 “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.

 

CONVENI AMB BANC DE RECURSOS-
CEDESCO

20 VEHICLES 7.000,00€



Al març del 2019 - Viatge al terreny del conveni anterior.
Formacions al grup classe d'octubre a desembre de 2019 - formacions al grup específic i viatge al
terreny al febrer del 2020.

Conveni per a potenciar el recolzament com a ciutat al poble sahrauí. 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 i per primer cop aquest 2019 al Col.legi Episcopal.

Tot i que el conveni és anual, la seva execució és en curs escolar:

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 als campaments de persones refugiades Sahrauís a
Tindouf, Algèria.

Els Cicles Formatius que van participar van ser 7:  Educació Infantil; Animació Sociocultural: Mediació
Comunitària; Integració Social; Auxiliar d’Infermeria (torn de matí i torn de tarda); Bucodental i
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 han passat per l'experiència l'any anterior.
 
2a FASE: Formació específica amb els 18 alumnes i 2 mestres seleccionats per a viatjar als
campaments. 5 sessions intensives en dissabtes amb les temàtiques de: Coneixença del grup, Valors,
Cooperació Internacional i diagnòsi, Persones refugiades i problemàtica i costums del poble Sahrauí, i
finalment com viatjar al sud en clau de solidaritat.
 
3a FASE: 18 joves viatjen 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.

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DIRECTA- 
CONVENIS DE COOPERACIÓ BILATERAL

 

CONVENI AMB ASSOCIACIÓ AMICS DEL SÀHARA DE LES TERRES
DE PONENT 12.000,00€



El conveni es signa amb la finalitat de potenciar l’Educació Per al Desenvolupament, entesa com la
presa de consciència sobre les causes que provoquen els desequilibris sobre la vida de les persones
en els països empobrits com en les situacions més pròximes. Així com per a potenciar la iniciativa
transformadora, l’actitud crítica i responsable davant de les relacions Sud- Nord dels i les joves de la
ciutat de Lleida, emprenent un treball des de la perspectiva intercultural, en el marc del coneixement
de la realitat històrica, social, política i en concret de la cultura i tradicions del poble gambià.

Aquest projecte és un projecte de formació, sensibilització per a la solidaritat dirigit als centres
educatius de la ciutat, liderat per l'Associació Alpicat Solidari i  dirigit especialmente, a alumnat del
INS Manel de Montsuar i les seves famílies, així com al professorat de les esmentades institucions
educatives de la ciutat que inclou formació a Lleida i a terreny, entorn a la cooperació internacional, la
solidaritat i en especial de la realitat històrica, social, política i cultural del poble gambià.

El projecte compta amb la participació i col·laboració de diferents agents de la ciutat:
• La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, qui participa
activament des de l’inici del projecte en la conducció del projecte, fase de formacions i assessorament.
 • L'INS Manel de Montsuar, qui participa activament en la conducció del projecte i vers al seu alumnat
en totes les fases i especialment en l’acompanyament a terreny.

FASES DEL PROJECTE

1a FASE: Formació general a l'alumnat de 4rt de la ESO de l'INS Manel de Montsuar.
 
2a FASE: Formació específica amb els i 
les alumnes i mestres seleccionats per a viatjar.
 
3a FASE: Viatge a Gàmbia.
 
4a FASE: Retorn dels i les joves i les seves 
experiències i organització d'activitats 
de sensibilització.

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DIRECTA- 
CONVENIS DE COOPERACIÓ BILATERAL

 

CONVENI AMB ASSOCIACIÓ ALPICAT SOLIDARI PER AL PROJECTE
"JOVES SOLIDARIS" 3.000,00€



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 a 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).

                             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’UDEC, 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:

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DIRECTA- 
CONVENIS DE SENSIBILITACIÓ 

                           

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 36 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.

 

CONVENI DE COL�LABORACIÓ PER AL
SUPORT A LES ACCIONS DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT DE LA UNIVERSITAT DE
LLEIDA AMB L’UDEC (UNITAT DE
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ) -
2019

CONVENI AMB LA COORDINADORA D’ONGD
I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE
LLEIDA - 2019

10.000€
 

8.000€
 



 

Oficina Agermanament
(pagament manteniment

despesa oficina)

6.000€
Projecte per al foment de

la pau i l’accés a
projectes productius

PARTICIPACIÓ EN XARXES

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 a favor del PS i davant d’altres institucions.

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.

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 Sud,
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 països del Sud.
- 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.

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

Quota al FCCD - Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament

718€

600€

6.500€

©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. 

Aquesta activitat es programa dins el
calendari escolar de setembre 2019 a juny
2020.

“Aquest any vam treballar l'ODS4: Garantir una
educació inclusiva, equitativa i de qualitat, promovent
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a
tothom"

En aquesta 4a edició de l'activitat, adreçada a
estudiants de 6è de Primària, van participar
en el circuit, uns 224 estudiants i 5 escoles:

- Lestonnac,

- Joan XXIII,
- Camps Elisis,

- FEDAC
- Sant Jaume – Les Heures.

El programa ‘Món solidari – Lleida, ciutat
solidària’ 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 a l'ODS 4, amb
projectes finançats en convocatòria pública
relacionats en la materia. Realitzat el
divendres 15 de novembre, a la pl. Sant Joan,

coincidint amb el Dia internacional de la
Tolerància. Cadascuna de les ONGD que hi
coŀlaboren van oferir una dinàmica: Mans
Unides,  SED, FISC, Fundació Ferreruela
Sanfeliu, ADRA, VOLS, Fundació Vicente
Ferrer.

3- Obra de Teatre: POLS, per l'alumnat de 2n
ESO, a càrrec de l’Aula Municipal de Teatre. 

- 25 de març i 1 d'abril, durant el matí: per als
INS Marius Torres, Gili i Gaya, Mirasan,

Torrevicens, Estonnac, Torrequeralt, Les
Heures, Joan Oró, Templers , Episcopal, Josep
Lladonosa, ASPROS, FEDAC, Escola de
Jardineria i INS Ronda. 

-25 de març, durant la tarda: per tota la
ciutadania 

(* Aquest pack d'activitats s'ha de
reprogramar  com a consequència de la
COVID-19)

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA - EPD

MÓN SOLIDARI - LLEIDA, CIUTAT SOLIDÀRIA
5.035,60€



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA - EPD
CINEMÓN XIC - 7.564,40€
Des de la Regidoria d'Educació, Cooperació,

Drets Civils i Feminismes 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.

Aquest any es signa un acord de col.laboració
amb DRAC MÀGIC, empresa que gestionarà els
continguts i els drets d'autor dels materials
audiovisuals. Es realitza per primer cop a la seu
del Teatre Principal de Lleida.

També per primer cop, l'entrada de Cinemón
Xic es converteix en un donatiu que ha anat
destinat a finançar dos projectes de les
entitats Lleida pels refugiats i la Fundació
Lleida Solidària.

Es van recaptat 710€ (355€ per la Fundació
Lleida Solidària i 355 per Lleida pels
refugiats)
 

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;

peŀlícules 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.

Els passis es van realitzar amb una
afluència total de 709 persones els
diumenges 17 i 24 de novembre i el
01 i 15 de desembre.



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA - EPD
CINEMÓN 2020 
Conveni amb Veïns del món - 5.000,00€ 
Aquest conveni, segueix també el calendari
escolar d'execució, així com el propi de la
convocatòria per a projectes de
sensibilització de setembre 2019 a agost
2020.

 Així doncs executarà aquest estiu 2020.

Aquest conveni, que es signa anualment amb
una entitat diferent, 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 a 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 d’origen.

 

CINEMÓN 2020
CICLE DE CINEMA SOLIDARI AL

CARRER
Sota el nom de CINEMÓN 2020 acollirem la
15à edició de Cinema Solidari al carrer de les
terres de Lleida. Es tracta d’un cicle per a
sensibilitzar a la ciutadania, aquest any envers
la cultura senegalesa.

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. 

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 entorn a la cultura senegalesa
 per a puguin estar presents en el cicle de
cinema i potenciar un coneixement de la
xarxa a la ciutadania de Lleida.

 



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA - EPD

Cessió de l'equip de so per activitats de
sensibilització  - 0€ 
La Regidoria 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. Aquesta
quantitat de 40 serevis no es va finalitzar i encara s'ha pogut anar utilitzant durant l'any 2019.

Recepció a la ciutat de Lleida dels nens i les
nenes Sahrauís  - 517,00€ 
Dins el projecte de Vacances en Pau, de l'ONGD Sàhara Ponent, cada any es gestiona l'arribada a Lleida
dels infants sahrauís que passaran l'estiu a la nostra ciutat.
És tradició que, als pocs dies de la seva arribada, se'ls hi organitza una recepció oficial amb totes les
families acollidores al saló de Plens de la Paeria.



ACCIONS
VINCULADES A LA
LÍNIA
INTERCULTURALITAT 

(NO CONTEMPLAT DINS EL
CÒMPUT 0,7%)

 



CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ, FOMENT
DELS DRETS HUMANS, LA IGUALTAT DE GÈNERE,  RELACIONS
NORD-SUD I LA DIVERSITAT CULTURAL CONVOCATÒRIA 2019.

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
coŀlectius empobrits i la lluita contra
el racisme i la xenofòbia. 

Aquí destaquem els projectes que
s'han presentat a la convocatòria dins
la línia de INTERCULTURALITAT,

projectes que es descompten del
càlcul del comptut de l'AOD del
departament, tot i que sí es una
despesa de l'Àrea.

Recordem que l'Àrea de Cooperació
Internacional té entre els seus
objectius de regidoria, treballar per a
la interculturalitat, la convivència i la
cohesió social a la ciutat.

Es van presentar a la convocatòria un
total de 13 projectes, 11 pertanyents a
l'Àrea de Cooperació i no se'n va
denegar cap.

Els fons totals de la convocatòria per a
Cooperació (apartat B) aquest any
2019 han estat 26.959,00€ i 5.041,00€

a Drets Civils (apartat A).

Dins els 13 projectes presentats,  5 van
tenir entre els seus objectius treballar
per la interculturalitat.

 

La convocatòria va contar amb
una partida de 26.659,00€.

La línea d'interculturalitat va
significar un 39% del total de la

convocatòria

Aquest 5 projectes sumen un import
de 10.329€:

1. Assoc. MIRA
"Cultura i Sabor"                      

 1.448,00€

2. Assoc. de Camerunenses Anglòfons
de Lleida
"Promoció de la cultura Anglòfona
camerunense a Lleida"

1.841,00€

3. Centro Latinoamericano de Lleida
"Nit Literària 2020"

2.975,00€

4. AMELL
"Contes d'Àrreu del món"

948,00€

5. Assoc. Euromèrica
"Danses per la interculturalitat"
3.117,00€



                      ACCIONS

1- Participem en les  reunions periòdiques amb
el Fòrum Ciutadà per a la Cohesió Social (FOCCS)

- Espai on conflueixen diferents grups migrants i
altres entitats de la ciutat, on de forma periòdica
es coordinen 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,

situació dels menors sols, crides ciutadanes, etc.

arribant als diferents sectors del teixit ciutadà.

2- Oferim recursos formatius en les matèries que
es soŀliciten: xerrades llei d’estrangeria,

certificats digitals, etc. a través del Conveni amb
el Col.legi de l'Advocacia.

3- Línea antirrumors. La demanda ha estat
desenvolupar un treball de reflexió amb grups
focals per a 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 coŀlectius, entorn a la
diversitat sexual, religiosa i cultural. Grups amb
els quals ja es treballa des de les regidories de
drets civils i cooperació. - Campanya "TREU LES
ETIQUETES"

4- Gestionem 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.

5-Assessorament tècnic en tot allò propi de la
nostra àrea de treball.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
VINCULADES A LA DIVERSITAT CULTURAL

El projecte Teixint nova ciutadania va néixer al
2011 per a la  incorporació de les entitats de
persones migrades a la xarxa associativa de
Lleida, així com traballar per la interculturalitat i
potenciar la convivència i la cohesió social  a la
ciutat.
 

Cal treballar per la consolidació i incorporació 

 dde les enitats de persones migrants al teixit
associatiu de la ciutat. Per això s'aprofundeix en
la capacitació de membres d’entitats de persones
migrades 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 i
interacionada   en el conjunt del teixit associatiu
lleidatà, reforçant la seva estructura externa.

 

© M A R  S I S Q U E L L A S

ACTIVITATS GESTIONADES DINS EL PROJECTE "TEIXINT NOVA CIUTADANIA"

16.290,04€



L’objecte del Conveni és el d’establir el marc de coŀlaboració entre l’Ajuntament de
Lleida i el Coŀlegi de l'Advocacia de Lleida que, 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 Lleida,

així com mediar en alguns processos específics, tot fomentant la convivència i la
cohesió social a la ciutat, establint els següents compromisos de coŀlaboració per a l’any
en curs:

 

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

- Dret a Vot:  29 de gener de 2019 al Centre Cívic de la
Ereta (assistència d'unes 15 persones)

- Parlem de Drets Laborals. 7 de maig de 2019 al Centre
Cívic de la Ereta (assistència d'unes 15 persones)

- Asil Polític i Nacionalitat: 14 de desembre al Centre Cívic
de la Ereta (unes 80 persones)

- Assessorament jurídic presencial i periòdic (1 cop al
mes), en concret l'últim dimecres del 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.

ACCIONS REALITZADES DINS EL

PROJECTE TEIXINT NOVA CIUTADANIA

CONVENI DE COL�LABORACIÓ AMB EL COL�LEGI DE
L'ADVOCACIA DE LLEIDA

4.657,89€
 

©Gabriela Lavorente



L’Àgora de la Pau esdevé un projecte d’apadrinament d’un espai verd a la ciutat, en
concret de l’espai verd existent dins el Museu del Clima. Àgora esdevé com a plaça de
trobada i refermament de la pau i del treball en valors, per part de tots els països i
cultures representatives a Lleida. 

 

L’acte d'inauguració va tenir lloc diumenge 5 de maig, a les 17:00h, al Museu del Clima –

Turó de Gardeny (avinguda de Galileo Galilei, Lleida).

 

El grup de persones migrades de Lleida, organitzades en
el FOCCS (Fòrum Ciutadà per a la Cohesió Social), amb la
coŀlaboració de l'Àrea  van posar en marxa aquest
projecte, en coŀlaboració amb l'acció duta a terme amb la
Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, a
principis de l’any 2017, quan va oferir a la població de
Lleida poder plantar arbres als diferents parcs de Lleida.

 

El FOCCS participà el dia 10 de març a la plantació
popular d’arbres al Parc del Museu del Clima i la Ciència
amb l’objectiu de replantar les zones verdes en aquest
espai. Més de 80 persones de diferents nacionalitats i
membres del FOCCS van acudir a la crida de la Regidoria
de Medi ambient i van plantar més de 150 arbres.

Les associacions del FOCCS es van unir a la plantació
popular i, posteriorment, van realitzar una activitat
vinculada al medi ambient i a la pau. Aquesta activitat va
consistir en l’apadrinament d’un conjunt d’arbres
d’aquesta zona per a la creació del Jardí de la Pau (Àgora
de la Pau) i el Medi Ambient.
 

Durant l’acte d’inauguració de l’espai es duien a terme
moments de lectura entorn a la pau, la solidaritat i la
convivència entre cultures; combinats amb moments de
música i ball tradicionals de diferents cultures d’arreu del
món.

Va comptar amb la participació en l'apadrinament més de 40
entitats de la ciutat.

ACCIONS REALITZADES DINS EL

PROJECTE TEIXINT NOVA CIUTADANIA

ÀGORA DE LA PAU

NO VA TENIR DESPESA
ECONÒMICA

DEPARTAMENTAL 
ES VA REALITZAR AMB
LES APORTACIONS I

COĿLABORACIONS DE
LES ORGANITZACIONS

PARTICIPANTS
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
VINCULADES A LA DIVERSITAT CULTURAL

© M A R  S I S Q U E L L A S

11.632,15€
 

 CAMPANYA DIVERSITATS: "TREU LES ETIQUETES"

L’Ajuntament de Lleida, a través de l'Àrea de
Cooperació Internacional i de l'Àrea de Drets
Civils, i fruit del treball conjunt amb les
associacions de persones migrades,  religioses
i del coŀlectiu LGTBIQ de la ciutat de Lleida,

varen proposar 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 
prejudicis  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 a la gestió i el tractament
dels estereotips i tòpics al conjunt de la
població.

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

                          ACTUACIONS

1- Durant el 2018 i principis del 2019 es varen
dur a terme els taller de reflexió amb grups
focals per a 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 persones 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- Gravació i edició dels espots televisius a
Màgical, així com posterior edició a Lleida TV.

S’han editat 9 càpsules en total entorn a les
diversitats comentades ( 3 de caire cultural, 3
de caire religiosa i 3 de caire sexual).

3-  Inici de l'edició de l'Exposició per trencar
els esterotips a través dels personatges de la
campanya.

4- Disseny de les accions de difusió de
campanya: opis, autobuses, (actes ja
contemplats per calendari a l'any 2020)



 

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 2019 es va reunir el CA el 27/11/2019

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
econòmica i socialment.

 
Objectius generals:

Treballar entorn a una estratègia coordinada de
cooperació a Lleida

 
Aquest any 2019 es va reunir el CMC en les dates:

- 12/03/2019
- 02/12/2019

 

 

COMITÈ DE
L'AGERMANAMENT:

COMITÈ D'EMERGÈNCIA I ACCIÓ
HUMANITÀRIA

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 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 2019 el CE no es va reunir.

CONSELL MIXT DE
 COOPERACIÓ

ÒR G A N S  P A R T I C I P A T I U S



- 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’Àrea de Cooperació Internacional hem executat des dels inicis:

·  416 projectes de Cooperació al Desenvolupament
·  589 projectes de sensibilització
·  53 projectes del Fons Català de Cooperació al  Desenvolupament
·  49  projectes a Lérida la ciutat germana
·  4  projectes de cooperació bilateral anuals (33 totals)
·  2 projectes de sensibilització bilateral anuals (36 totals)
·  13  projectes de codesenvolupament
·  48 Projectes d’emergència i acció humanitària
 
 

- 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 persones voluntaries 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 50 entitats i ONGD actives, 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 coŀlectius 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 80 entitats actives.
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La pàgina web activa ha estat la pàgina conjunta amb la regidoria de Participació ciutadana, però ja
s'ha fet un primer pas per migrar a una pàgina pròpia i més aclaridora, amb la primera despesa per
a la migració de 3.591€ 

Dinamització del Facebook de la regidoria facebook/AreadeCooperacioLleida
@AreadeCooperacioLleida

Aquest 2019 s'ha donat sortida a Tweeter i Instagram, amb la finalitat de fer més visible la tasca de les
entitats i la temàtica de la Cooperació. 

Sortida de l’INFOSOLIDARI I DE L’AGENDA AL DIA. 

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei de Protecció de dates
LO 3/201, de 5 de desembre, hem perdut molts dels nostres
contactes. Durant el 2018 hem enviat i refet totes les
nostres xarxes socials i bases de dades. Actualment s'han
de donar d'alta per rebre comunicacions al link: 

http://paeria.es/dcci/enews/subscripcio.asp

V I S I B I L I T A T

@AreaCoopLleida

@AreaCooperacioLleida

@areadecooperaciolleida



8/1/2019: Inauguració de l’exposició: “OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) – DE LLEIDA AL MÓN” a Paeria

9/1/2019: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones, per a l’Educació, l’Esport i la Participació, a les

oficines del Departament de Participació, a l’Audiència.

10/1/2019: Reunió per a tractar la problemàtica dels Nois Menors Sols (NMS), a les oficines de Serveis Socials (Altell, C/ Tallada, 32)

12/1/2019: Reunió preparació formacions dins el projecte cicles formatius a terreny      

12/1/2019: Inauguració del nou local de l’Associació Sociocultural Magrebeida, al barri de Pardinyes (C/ Camí de Corbins, 15, baixos)

12/1/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

13/1/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

14/1/2019: Reunió amb el grup de persones migrades Fòrum Ciutadà per a la Cohesió Social (FOCCS), a Ereta

15/1/2019: Reunió  Mediambient - Museu del Clima , organització de l’acte “Àgora de la Pau”

15/1/2019: Reunió avaluació Cinemón Xic 2018 amb l’equip de JCA Cinemes, a les oficines de Triangle.

16/1/2019: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones, per a l’Educació, l’Esport i la Participació, a les

oficines del Departament de Participació (Altell, C/ Tallada, 32)

16/1/2019: Reunió Grup d’Estudis, Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC)

16/1/2019: Reunió amb el grup de Codesenvolupament SEFA, a Ereta

16/1/2019: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones, per a l’Educació, l’Esport i la Participació, a les

oficines del Departament de Participació (Altell, C/ Tallada, 32)

18/1/2019: Presentació del Llibre "Refugiados permanentes: los dilemas del pueblo saharauí" càrrec de l'autor Pedro Hernàndez, dins

l'acte de l'Associació d'amics del Sahara de les Terres de Ponent (AASTP). Sala Alfred Perenya.

19/1/2019: Formació en projectes de cooperació i diagnosi dins el projecte Cicles Formatius a Terreny. Ereta.

19/1/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

20/1/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

21/1/2019: Reunió entre l’Associació Amics de Cuba i el Regidor Joan Gómez, a les oficines del Departament de Participació (Altell, C/

Tallada, 32)

21/1/2019: Reunió serveis informàtica de l’Ajuntament de Lleida en matèria de subvencions.

21/1/2019: Visita treballs de recerca amb el Regidor Joan Gómez, a les oficines del Departament de Participació (Altell, C/ Tallada, 32)

23/1/2019: Reunió equip de mediació . Conveni Iŀlustre Coŀlegi de l’Advocacia de Lleida, a Ereta.

24/1/2019: Reunió amb l’Ass.  Deggo de Senegal, a Ereta. 24/1/2019: Trobada -Taller “Lleida, ciutat amb valors” a l’Edifici

Transfronterer del Campus de Cappont (UdL), Aula 1.02.

24/1/2019: Reunió de la Comissió de preparació de la “Setmana Sahrauí 2019”, a Ereta.

26/1/2019: Formació en valors dins el projecte cicles formatius a terreny, a Ereta.

26/1/2019: Assistència a l’acte organitzat per l’Associació Ashalam, al Centre Cívic de Balàfia.

26/1/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

27/1/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

28/1/2019: Reunió amb l’Associació Veïns del Món Solidaris, a Mercolleida.

28/1/2019: Reunió amb l’associació Fulbé de Kolda, a Mercolleida

29/1/2019: Visita a l’exposició de l’Associació ADRA, al Centre Cívic de Balàfia.

29/1/2019: Xerrada “Dret al Vot” a càrrec del Iŀlustre Coŀlegi de l'Advocacia de Lleida, a Ereta

30/1/2019: Assistència a l’acte DNIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau), a Pl. Ricard Vinyes

30/1/2019: Visita a la seu de la undació Banc de Recursos, a C/ Doctor Combelles

30/1/2019: Reunió amb l’Ass. Bolívia Pluricultural, a Mercolleida

1/2/2019: Assistència a l’assaig de l’obra de teatre POLS- ODS, a l’Aula Municipal de Teatre

1/2/2019: Muntatge de l’espai ”Àgora de la Pau”, al Museu del Clima

1/2/2019: Reunió de l’equip de coordinació del projecte Cicles Formatius a Terreny 2019, a l’INS Ronda

1/2/2019: Reunió de l’Associació Sindicalistes Solidaris amb el Regidor Joan Gómez, a les oficines del Departament de Participació

(Altell, C/ Tallada, 32)

1/2/2019: Presentació del llibre “COLOMBIA EL PROCESO DE PAZ EN FEMENINO PLURAL” per part de l’entitat Sindicalistes

Solidaris, al Centre Cívic de Balàfia

2/2/2019: Formació sobre els campaments de persones refugiades, a càrrec de l'Associació Amics de Sàhara de les Terres de Ponent,

dins el projecte Cicles Formatius a Terreny

2/2/2019: Projecte Món Solidari - Visionatge de l'assaig de l’obra de teatre POLS entorn els ODS, a l’Aula Municipal de Teatre

2/2/2019 : Inauguració de l'espai “Àgora de la Pau”, espai de plantada d'arbres i apadrinament d'aquests per part de les associacions

de persones migrades que conviuen a Lleida.

2/2/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

3/2/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

3/2/2019: Assistència a l’assaig de l’obra de teatre POLS-ODS, a l’Aula Municipal de Teatre

4/2/2019: Inauguració exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) – DE LLEIDA AL MÓN” al Centre Cívic de

Pardinyes

4/2/2019: Reunió amb l’Associació Nostàlgia Familiar Lleida i Província,  a Mercolleida

5/2/2019: Trobada-Taller “Lleida, ciutat amb valors” a l’Edifici Transfronterer del Campus de Cappont (UdL), Aula 0.04.

6/2/2019: Reunió de l’equip de mediació, Conveni Iŀlustre Coŀlegi de l’Advocacia de Lleida, a Ereta. Seu del Coŀlegi a

Pl.Sant Joan.

6/2/2019: Reunió del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social - FOCCS, a Ereta.

7/2/2019: Reunió amb la Unitat de Desenvolupament i Cooperació de la UDL. Mercolleida

7/2/2019: Reunió de l’equip Campanya Treu les Etiquetes, a Mercolleida

7/2/2019: Assemblea de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí. CCASPS

R E G I S T R E  D ' A C T I V I T A T S
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8/2/2019:  Participació en la  3a Trobada de la mostra de Balls Tradicionals del coŀlectiu de persones migrades i l’Esbart Dansaire,

Sicoris, a Ereta

9/2/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

10/2/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

12/2/2019: Reunió amb els i les joves del projecte Cicles Formatius a Terreny 2019 per a tractar futures activitats de sensibilització i

aspectes pràctics del viatge a Terreny, als locals de l’Associació Amics del Sàhara de les Terres de Ponent (AASTP)

13/2/2019: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones, per a l’Educació, l’Esport i la Participació, a

les oficines del Departament de Participació (Altell, C/ Tallada, 32)

13/2/2019: Reunió amb la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, a la seu de la Coordinadora d’ONGD i AMS (C/

Doctor Combelles)

14/2/2019: Reunió del grup de Codesenvolupament del Marroc, Mercolleida

15/2/2019: Recepció, per part del Regidor Joan Gómez, dels i les professors/es del Ministeri d’Educació Búlgar, al Despatx Noble de la

Paeria

16/2/2019: Assistència a l’assaig de l’obra de teatre POLS-ODS, a l’Aula Municipal de Teatre

16/2/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

17/2/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

18/2/2019: Reunió de la Comissió del coŀlectiu de persones migrades que tracta la problemàtica dels Nois Menors Sols (NMS), a les

oficies del Departament de Participació (Altell, C/ Tallada, 32)

19/2/2019: Reunió de l’equip de coordinació del projecte Cicles Formatius a Terreny 2019 per a preparar Agenda, a Mercolleida

22/2/2019: Reunió del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social- FOCCS, al centre rus de Lleida

23/2/2019: Activitat de sensibilització "Acull un somriure", dins del Cicle Sahrauí 2019.

23/2/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

24/2/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

24/2/2019: Formació específica sobre com viatjar al sud en clau de solidaritat, del projecte cicles formatius a terreny 

24/2/2019: Activitat de sensibilització: Concert Solidari "Una furgoneta per al Sàhara", dins del Cicle Sahrauí 2019, al Cafè del Teatre

25/2/2019: “Vivències d'opressió: La vida als territoris ocupats” Taula rodona entorn el conflicte del Sàhara, dins el Cicle Sàhara

2019, a la Biblioteca Anarquista Maria Rius 

26/2/2019: Reunió amb el president del Centro Latinoamericano, a Mercolleida

26/2/2019 Cine i Té.  Cinefòrum amb la projecció “El Brasiler”, i taula rodona posterior, dins del Cicle Sàhara 2019, al Cafè del Teatre

28/2/2019: Inici del Procés del Nou Pla director - Prospecció entitats  

28/2/19: Reunió amb la presidenta de l’Associació IB Batuta,a Mercolleida

28/2/2019: Reunió del Regidor Joan Gómez amb l’Associació de Monitors i Educadors de Lleida (AMELL), al despatx de la Regidoria

(C/ Tallada, 32)

 1/3/2019: Reunió amb la l’Associació Búlgara de Lleida. A Mercolleida.

2/3/2019: Formació “Viatge al Sud en clau de Solidaritat”, a càrrec de Pedro Hernández i dins el Projecte Cicles Formatius a

Terreny, a Ereta

2/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

3/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

5/3/2019: Inauguració exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) – DE LLEIDA AL MÓN” al INS Joan Oró.

6/3/2019: Reunió Campanya treu les etiquetes, Merclleida 

7/3/2019: Reunió del coŀlectiu de persones migrades amb l’Esbart Dansaire Sicoris, Ereta

8/3/2019: Reunió inici de la mediació. Coŀlegi de l’Advocacia de Lleida.

8/3/2019: Activitat de sensibilització de l’Associació Nostàlgia Familiar Lleida i Província, en commemoració al D.I. de la Dona, a la

Sala Alfred Perenya

8/3/2019 al 19/03/2019 : Viatge als camps de persones refugiades d'Auserd, dins el projecte Cicles Formatius a Terreny

9/3/2019: Taller de percussió amb les associacions del FOCCS, a càrrec de l'Orquestra Julià Carbonell (OJC).

9/3/2019: Assistència a l’assaig de l’obra de teatre POLS-ODS, a l’Aula Municipal de Teatre

9/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

10/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

11/3/2019: Reunió HAWAA i AMELL, Mercolleida 

12/03/2019: Reunió Codesenvolupament Ass.de Senegalesos.

12/3/2019: Reunió del Consell Mixt de Cooperació, Mercolleida

13/3/2019: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones, per a l’Educació, l’Esport i la Participació, a les

oficines del Departament de Participació (Altell, C/ Tallada, 32)

14/3/2019: Presentació del Pla de Drets Humans a Catalunya, a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret

15/3/2019: Reunió Associació Mali Binkadi

15/3/2019: Reunió Ass. Guinea Bissau  de Lleida i província.

15/3/2019: Reunió Sindicalistes Solidaris.

16/3/2019: Assistència a l’assaig de l’obra de teatre POLS, a l’Aula Municipal de Teatre

16/3/2019 : 2a sessió del Taller de percussió de l'Orquestra Julià Carbonell (OJC), amb els coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

16/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

17/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

17/3/2019 :Assistència al  concert de l'Orquestra Julià Carbonell (OJC) amb la participació de diferents coŀlectius migrats de la

ciutat en la  creació de peça conjunta “ Drum celcle” . A l’Auditori Enric Granados

19/3/2019: Arribada del viatge Cicles Formatius a Terreny - Atenció a Mitjans

20/3/2019: Reunió grup codesenvolupament Podor 
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21/3/2019: Xerrada Codesenvolupament, a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs (C/Jaume Huguet, 1, Valls)

22/3/2019: Recepció oficial dels i les alumnes que han tornat dels camps de persones Refugiades dins el projecte Cicles Formatius a

Terreny, al Saló de Plens de la Paeria 23/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

24/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

24/3/2019: Reunió Mediació: Coŀlegi de l’Advocacia de Lleida.

25/3/2019: Reunió amb el president del Centro Latinoamericano, al Mercolleida

25/3/2019: Reunió l’Aula Municipal de Teatre, per a revisar el guió de l’obra de teatre POLS, a l’Aula Municipal de Teatre

26/3/2019: Presentació del vídeo i xerrada “Lérida, del conflicte a l’esperança”. Sala d’Actes Grup Garrigues (C/ Acadèmia, 44)

27/3/2019: Estrena i passi de l’obra de teatre POLS. Dirigit al curs de 2on d'ESO dels instituts de Lleida, al Teatre de l’Escorxador

29/3/3019: Gravació dels Espots publicitaris, dins la Campanya Treu les Etiquetes al Màgical, al parc Tecnològic de Gardeny.

30/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

31/3/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

1/4/2019: Inici període de presentació convocatòries públiques

1/4/2019: Inauguració exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) – DE LLEIDA AL MÓN” a INS Joan Oró

1/4/2019: Reunió del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social -  FOCCS, a Ereta

2/4/2019: Reunió tutoria  de pràctiques de l’INS Ronda, a Mercolleida

3/4/2019: Passi de l’Obra de Teatre POLS. Dirigit al curs de 2on d'ESO dels instituts de Lleida. Teatre de l’Escorxador de Lleida ( 2

passis)

4/4/2019: Reunió amb Banc de Recursos- CEDESCO

5/4/2019: Reunió Ass. The Gambian River Union-  Mercolleida

6/4/2019: Festa de la independència senegalesa

6/4/2019: Reunió grup Codesenvolupament PODOR

6/4/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

7/4/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

8/4/2019: Reunió pràctiques curs igualtat de gènere - CIFO

8/4/2019: Reunió mediació. Coŀlegi de l’Advocacia de Lleida

9/4/2019: Reunó protocol Arxiu.. MercoLleida

9/4/2019: Reunió amb el Centro Latinoamericano en relació a l’acte de sensibilització “Nit Literària 2019”, MercoLleida

9/4/2019: Formació interna igualtat de Gènere – Casal de la Dona

10/4/2019: Reunió amb Colabora Birmania, Mercolleida

10/4/2019: Comissió Informativa, a l’Audiència

10/4/2019: Taller de Valors post viatge, dins el projecte Cicles Formatius a Terreny 2019. Ereta

11/4/2019: Reunió amb Ass. Amics del Sahara de les terres de Ponent, Mercolleida

12/4/2019: Activitat de sensibilització “Divulgació del conflicte sahrauí i del projecte CF a Terreny” a Radio Terraferma, Torrefarrera

13/4/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

18/4/2019: Formació interna en riscos laborals

25/4/2019: Reunió amb GESEC-UdL

26/4/2019: Reunió amb l’Associació Nigèria, Mercolleida

27/4/2019: Activitat de sensibilització “Haima”, a càrrec de l’AASTP, espai La Llotja

27/4/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

28/4/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

29/4/2019: Inauguració de l’exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) – DE LLEIDA AL MÓN”, a l’INS Terraferma

29/4/2019: Reunió Rep. De Farmamundi amb el Regidor Joan Gómez, al despatx del Departament de Participació (C/ Tallada, 32)

30/4/2019: Participacií en l’Àgora de persones temporeres- UdL

30/4/2019: Reunió del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social - FOCCS; Ereta

1/5/2019: Reunió UDEC UDL, pel Shared de Cooperació, a Mercolleida

1/5/2019: Signatura electrònica decrets, Secretaria General

1/5/2019: Reunió Ass. Senegalesa 

3/5/2019: Reunió Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social -  FOCCS, al local de l’Associació Magrebeida

4/5/2019: Reunió amb el Grup Mixt de Podor, Mercolleida

4/5/2019:  Reunió de treball per establir propostes de sensibilització envers a la realitat del poble sahrauí amb els de l’INS Ronda i

l’INS Torrevicens, que han viatjat als Camps de refugiats sahrauís dins el projecte Cicles formatius a Terreny 

4/5/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

5/5/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

5/5/2019: Inauguració de l’”Àgora de la Pau”, al Museu del Clima

6/5/2019: Valoració de l’obra de teatre POLS; a l’Aula Municipal de Teatre

7/5/2019: Xerrada “Drets Laborals” a càrrec de l’Iŀlustre Coŀlegi de l’Advocacia de Lleida, a Ereta

8/5/2019: Formació línia subvencionadora de la Generalitat, a C/ Lluis Companys, 1

9/5/2019: Reunió de l’Associació de Mali, a Mercolleida

9/5/2019: Curs “Les migracions com a oportunitat pel desenvolupament: les tensions entre l’Agenda 2030 i les polítiques nacionals”,

a la sala de juntes del Rectorat (UdL)

11/5/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

12/5/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

12/5/2019: Mostra de Balls Tradicionals des del FOCCS, organitzat per l’Associació Euroamerica, a pl. Ricard Vinyes. Enmarcat dins

les Festes Majors de Maig.

14/5/2019: Reunió amb  l’Associació de Mali, a Mercolleida 
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14/5/2019: Reunió amb Ass. Senegalesa de Lleida.

14/5/2019: Reunió amb AMELL.

14/5/2019: Presentació, per part del Regidor Joan Gómez, dels Espots Publicitaris, dins la Campanya Treu les Etiquetes, a Mercolleida

15/5/2019: Signatura de Convenis amb Banc de Recursos, AASTP i l’Associació Amics de Cuba, la despatx del Secretari General.

15/5/2019: Reconeixement a Arcadi Oliveres, al Saló Víctor Siurana del Rectorat (UdL)

16/5/2019: Reunió amb el Centro Latinoamericano, Mercolleida

16/5/2019: Reunió amb  l’Associació IBN Batuta

17/5/2019: Donació de vehicles a l’Associació Amics de Cuba

18/5/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

19/5/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

22/5/2019: Formació, Mòdul 2 Marc Fiscal de les ONG, a càrrec del Coŀlegi d’Economistes, a Lleida (C/ Pere d’Abrera, 16)

24/5/2019: Sessió tècnica “Gènere i Cooperació” amb Alba Gamez, a Mercolleida

25/5/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

26/5/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

27/5/2019: Formació, Mòdul 2- Marc Fiscal de les ONG, a càrrec del Coŀlegi d’Economistes, a Lleida (C/ Pere

d’Abrera, 16)

27/5/2019: Inauguració exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) – DE LLEIDA AL MÓN”, al Centre Cívic Pardinyes

28/5/2019: Reunió amb Salesians Lleida

28/5/2019: Reunió amb la presidenta de l’Associació Camerunesos Anglòfons, Mercolleida

29/5/2019: Reunió amb l’equip d’ACNUR per a organitzar el Cinemón 2019, a Mercolleida

29/5/2019: Reunió Ass. Camerunesos Lleida, Mercolleida

29/5/2019: Formació en “Migracions i Refugi”, a la Coordinadora d’ONGD i AMS

1/6/2019: Iftar - Sopar d'agermanament entre el coŀlectiu magrebí i els veïns del barri del Clot de les Granotes, en

commemoració al final del Ramadà.

1/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

2/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

3/6/2019: Inauguració Exposició FISC, a Hospital Santa Maria

4/6/2019: Reunió GESEC-UdL, Mercolleida

7/6/2019: Reunió d’avaluació equip Coordinació de projecte Cicles Formatius a Terreny, a MercoLleida 

8/6/2019: Mostra Gastronòmica " Cultura i Sabor", amb el FOCCS i a càrrec de l’Associació MIRA, a Pl. Paeria

8/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

9/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

10/6/2019: Inauguració exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) – DE LLEIDA AL MÓN”, a l’escola de la Bordeta

10/6/2019: Reunió d’avaluació tutora de pràctiques de l’INS Ronda, Mercolleida

11/6/2019: Proposta CinemónXic 2019, a MercoLleida

12/6/2019: Reunió ACNUR, Mercolleida

12/6/2019: Reunió amb l’Associació Nigèria, Mercolleida

13/06/2019 Reunió Ass. Fulbe, Mercolleida

14/6/2019: Activitat de sensibilització “Nit Literària” a càrrec del CentroLatinoamericano amb la coŀlaboració del FOCCS, a la Seu

Vella

15/6/2019: Reunió Codesenvolupament Podor

15/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

16/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

17/6/2019: Reunió amb l’Associació de Ghana, acompanyament en la línia ACOL, Mercolleida

17/6/2019: Reunió grup codesenvolupament Seidou

17/6/2019: Reunió Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social - FOCCS, a Ereta

18/6/2019: Reunió ICCS- Projecte voluntariat en salut 

20/6/2019: Celebració del Dia Internacional de les persones refugiades

22/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

23/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

25/6/2019: Reunió CInemónXic, a Mercoleida

25/6/2019: Formació protocol signatura Decrets.

26/6/2019: Reunió Associació Bolivia Multicultural, Mercolleida

26/6/2019: Reunió amb l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

27/6/2019: Jornada Educativa als Ajuntaments, entorn els ODS, dins del programa de Ciutats Educadores, Escola de Belles Arts de

Lleida

29/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

30/6/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida

1/7/2019: Reunió Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament -ACCD

2/7/2019: ACOL, Mercolleida

6/7/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

7/7/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

8/7/2019: Valoració del projecte CF a Terreny i noves propostes, MercoLleida

8, 9, 10 i 11/7/2019: Visita de l’alcaldessa de Lerida,

10/7/2019: Comiat dels Plans Ocupacionals
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11/7/2019: Formació Accés, a Mercolleida

11/7/2019: Recepció Alcalde Infants Sahrauís - Benvinguda als infants de Vacances en Pau 2019, al Saló de Plens de la Paeria

12/7/2019: Festa de benvinguda dels nens i nenes sahrauís, a la pista de futbol de la Panera

13/7/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

14/7/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

16/7/2019: Reunió Regidora, Sandra Castro, a Mercolleida

17/7/2019: Roda de premsa Cinemón

17/7/2019: Entrevista UA1 sobre el Cinemón

19 i 20/7/2019: Cinemón: Cicle de Cinema Solidari al Carrer amb ACNUR a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

20/7/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

21/7/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

24/7/2019: Reunió amb la Coordinadora d’ONGD i AMS, a la Coordinadora d’ONGDs i AMS

27/7/2019: Festa Intercultural Infantil a càrrec d’AMELL, a la Pl. Maria Aurèlia de Capmany

27/7/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

28/7/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

1/8/2019: Reunió amb Pack Màgic, per a l’organització de CInemónXic 2019

5/8/2019: Reunió Associació Senegalesos, Mercolleida 

1/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

5/9/2019: Reunió amb el director de FCCD, en David Minoves, al despatx de la Regidora al Departament d’Educació

6/9/2019: Reunió amb l’Associació Nigeria – Projecte de sensibilització “Independència de Nigèria”, a Mercolleida

6/9/2019: Reunió amb l’Associació Euroamerica, a Mercolleida

7/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

8/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

10/9/2019: Reunió amb Banc de Recursos 

11/9/2019: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones. C/ Tallada, 32)

13/9/2019: Acte Solidari Vicente Ferrer a l’Auditòri.

14/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

15/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

15/9/2019: Conferència amb el vicepresident de Gàmbia, Sala Jaume Magre 

16/9/2019: Recepció oficial de Ousainou Darboe, expresident de Gàmbia i advocat defensor dels DDHH a l’ONU, a Paeria

17/9/2019: Reunio AASTP, a Mercolleida

17/9/2019: Reunió amb l’Associació de Ghana

17/9/2019: Recital poètic de l’Associació Garrigues Cooperació, al local de Garrigues

19/9/2019: Reunió Associació Nostàlgia Familiar Lleida i Província, a Mercolleida

19/9/2019: Reunió projecte “Joves Solidaris” Gàmbia-Montsuar, a l’INS Montsuar

20/9/2019: Reunió grup Codesenvolupament SEFA Senegal, Mercolleida

21/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

22/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

23/9/2019: Reunió de Coordinació tècnica sobre el Fons del “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” juliol 2019/juny 2020.

Resolució de Transferencias “Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, al Casal de la Dona 

23/9/2019: Reunió responsable d’ANUE a Lleida, al despatx de la Regidora

25/9/2019: Assemblea General del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament - FCCD, Barcelona 

25/9/2019: Reunió xarxes de l’Àrea de Cooperació, al Departament d’Informàtica

26/9/2019: Reunió amb l’Associació Veïns del Món i inauguració de l’exposició, al Centre Cívic del Secà

27/9/2019: Reunió amb la Coordinadora d’ONGD i AMS, a la Coordinadora

27/9/2019: Reunió amb l’Associació Nigèria, a Mercolleida

27/9/2019: Reunió de la Comissió de NMS del FOCCS, a MercoLleida

27/9/2019: “Balls tradicionals” dels diferents coŀlectius que formen part de FOCCS dins les festes de la tardor de Lleida, a

Pl. St Joan

28/9/2019: Reunió grups Codesenvolupament PODOR, a Ereta

28/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

29/9/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

29/9/2019: Xerrada Codesenvolupament a Osca. II Jornada de Codesenvolupament organitzada per CCONG

30/9/2019: Reunió per revisió de l’obra de teatre POLS-ODS, a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

 1/10/2019: Reunió amb l’Associació Nostàlgia Familiar Lleida i Província, Mercolleida

1/10/2019: Reunió amb la direcció de l’INS Episcopal, dins el programa CF a Terreny. A l’INS Episcopal

2/10/2019: Reunió amb tutora de pràctiques de l’INS Ronda

2/10/2019: Reunió amb la direcció de l’INS Ronda, dins el programa CF a Terreny. A l’INS Ronda

3/10/2019: Reunió amb la Coordinadora d’ONGD i AMS de Lleida, a la Coordinadora

4/10/2019: Reunió amb la direcció de l’INS Torrevicens, dins el programa CF a Terreny. A l’INS Torrevicens

5/10/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

6/10/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

8/10/2019: Reunió UdL – UDEC

9/10/19: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones.

9/10/19: Presentació de la xerrada “Cooperació per al Desenvolupament”, dins el programa Gent Gran i Cooperació, a càrrec de Veïns

del Món, a l’Ateneu de Ponent
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9/10/2019: Reunió de l’Associació Lleida pels Refugiats i la Regidora, a l’Ateneu Popular  de Ponent

9/10/2019: Reunió de l’Associació Lleida Solidaria i la Regidora, a l’Ateneu Popular

10/10/2019: Reunió amb el Director General de Cooperació de la Generalitat de Gatalunya, al despatx de la Regidora

10/10/2019: Visita a Humoràlia, a l’IEI

11/10/2019: Reunió del grup de Codesenvolupament SEFA, MercoLleida

12/10/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

13/10/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

15/10/2019: Reunió amb participants  al projecte CF a Terreny, edició 2018. A MercoLleida

15/10/2019: Reunió amb Pla d’Inclusió Social

16/10/2019: Xerrada “Cultura africana” a càrrec de Rafa Crespo i organitzada per Veïns del Món – FAVLL

17/10/2019: Reunió tutora de practicants de l’INS Ronda

17/10/2019: Reunió amb el Centro Latinoamericano, a Mercolleida

17/10/2019: Reunió amb la presidenta de l’Associació Lleida pels Refugiats, a Mercolleida

18/10/2019: Reunió amb Enginyers Sense Fronteres

18/10/2019: Reunió del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social-  FOCCS, a Ereta

19/10/2019: Activitat de sensibilització “Trobada Intercultural Nigeriana – Dia de la Independència”, a càrrec de l’Associació

Nigeriana, a la Pl. St. Joan

19/10/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

20/10/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

22/10/2019: Reunió  amb  l’Iŀlustre Coŀlegi de l’Advocacia de Lleida, a Mercolleida

22/10/2019: Reunió enquesta Panoramic

23/10/2019: Xerrada “Cultura africana” a càrrec de Rafa Crespo i organitzada per Veïns del Món – FAVLL

23/10/2019 al 28/10/2019: Alçada de la bandera de les NNUU, al Pati i Saló de Plens de la Paeria

23/10/2019: Xerrada en commemoració “ Objectius de Desenvolupament Sostenible i CNVI Climàtic” Saló de Plens de la Paeria

24/10/2019: Trobada “Els ODS amb la implicació de la infància”, Sala Alfred Perenya

24/10/2019: Commemoració del dia de les Nacions Unides, al Saló de Plens. 

24/10/2019: Reunió activitats del “Pacto de Estado contra la Violència de Genero”, al Casal de la Dona

25/10/2019: Reunió amb l’INS Joan Oró, dins el projecte CF a Terreny. A l’INS Joan Oró

25/10/2019: Assistència a l’assaig de l’obra de teatre POLS-ODS (nova versió), a l’Orfeó Lleidatà

26/10/2019: Reunió de grups de Codesenvolupament Podor, a Ereta

26/10/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

27/10/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

29/10/2019: Reunió amb UDEC – UdL

29/10/2019: Reunió amb l’Associació Guinea Bissau, a Mercolleida

29/10/2019: Reunió amb AMELL, a Mercolleida

30/10/2019: Reunió Associació HSB HEBOLO BOUNDOU

30/10/2019: Xerrada cultura Senegalesa a càrrec de l’Ass. Senegalesa dins el cicle , organitzat per Veïns del Món, a la FAVLL

30/10/2019: Formació general dins el projecte CF a Terreny, a l’INS Ronda

2/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

3/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

5/11/2019: Reunió amb l’Àrea de Feminismes, a Mercolleida

6/11/2019: Reunió amb l’Associació Ghana, a Mercolleida

6/11/2019: Xerrada entorn a la cooperació internacional  a càrrec de Sandra Espada, dins el Cicle de formació Gent gran i

cooperació, organitzada per Veïns del Món – FAVLL

6/11/2019: Reunió agents de cooperació entorn al plantejament el nou Pla Director, a Mercolleida

6/11/2019: Visita al Teatre Principal de Lleida, organització de CinemónXIC

7/11/2019: Roda de Premsa Cinemón Xic 2019, al despatx de la Regidora

7/11/2019: Xerrada “El perquè de la cooperació”, a la seu de l’Associació Alpicat Solidari, dins el programa “Joves Solidaris”

7/11/2019: Formació general dins el projecte CF a Terreny (Dietètica), a l’INS Torrevicens

8/11/2019: Reunió Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social- FOCCS, a Ereta

9/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

10/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

11/11/2019: Reunió amb Caritas, al despatx de la Regidora

11/11/2019: Reunió amb l’Associació Lleida pels Refugiats, a Mercolleida

11/11/2019: Reunió per la Moció Kurdistan

12/11/2019: Reunió amb l’Associació Bolivia Lleida, a Mercolleida

13/11/2019: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones, per a l’Educació, l’Esport i la Participació, a les

oficines de  Serveis Socials  C/ Tallada, 32)

14/11/2019: Reunió  codesenvolupament grup Marroc

14/11/2019: Inauguració del l’acte de sensibilització “Món Solidari – Lleida, ciutat solidaria” i exposició de Vicente Ferrer “1 món – 17

reptes”, al Pati de la Paeria

15/11/2019: Circuit “Món Solidari – Lleida, ciutat solidaria”, a la Pl. St. Joan

16/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

17/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

17/11/2019: 1a sessió de Cinemón Xic 2019, al Teatre Principal de Lleida 

18/11/2019: Reunió amb representants d’ACNUR a Catalunya i Lleida, respectivament, al despatx de la Regidora

19/11/2019: Formació SED en APS i Justícia Global, a la Coordinadora d’ONGDS i aMS
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19/11/2019: Sessió monogràfica sobre la coherència de polítiques – Comissió de Coordinació d’ens locals- Barcelona

20/11/2019: Formació sobre les “Causes de la pobresa” dins el projecte “Joves Solidaris”, a l’INS Manuel de Montsuar

20/11/2019: Reunió “Pacte per la Interculturalitat”, Secretaria d’immigració Generalitat de Catalunya, a C/ Lluis Companys

20/11/2019: Participació en el procés d'elaboració del Pacte Nacional per la Interculturalitat

21/11/2019: Reunió amb l’AASTP, Mercolleida

22/11/2019:Presentació- divulgació de l’acte Cinemón Xic 2019, a Lleida TV (C/ del Riu)

23/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

24/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

24/11/2019: 2a sessió de Cinemón Xic 2019, al Teatre Principal de Lleida

25/11/2019: Reunió Junta de la Coordinadora ONGD

26/11/2019: Reunió del Fons Català de Cooperació- FCCD, Barcelona

27/11/2019: Formació sobre les “Causes de la pobresa” dins el projecte “Joves Solidaris”, a l’INS Manuel de Montsuar

27/11/2019: Formació SED en APS i Justícia Global, a la Coordinadora d’ONGDS i aMS

27/11/2019: Reunió Comitè d’Agermanament

29/11/2019: Preestrena de l’obra de teatre POLS-ODS (nova versió), a l’Orfeó Lleidatà

30/11/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

1/12/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

1/12/2019: 3a sessió de Cinemón Xic 2019, al Teatre Principal de Lleida

2/12/2019: Reunió ODS amb la UDL i CONGD Lleida

2/12/2019: Reunió amb l’INS Joan Oró, disseny de la campanya “Mans en lluita”

2/12/2019: Reunió del Consell Mixt de Cooperació, al Mercolleida

3/12/2019: Reunió Seydi, MercoLleida

3/12/2019: Recepció de l’alcalde de l’Associació Amics de Cuba, al Saló de Plens

3/12/2019: Conferència Cuba,a  càrrec de l’Associació Amics de Cuba, a la Sala Jaume Magre

3/12/2019: Reunió Associació Virgen de la Puerta- Bolívia

4/12/2019: Reunió  Ass. Intercultura, al despatx de la Regidora

5/12/2019: Formació SED en APS i Justícia Global, a la Coordinadora d’ONGD i AMS

7/12/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

8/12/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

9/12/2019: Roda de Premsa del projecte CF a Terreny 2019

10/12/2019: Reunió de l’Associació Veïns del Món, a Mercolleida

11/12/2019: Comissió Informativa de les polítiques de Drets i Serveis a les persones, per a l’Educació, l’Esport i la Participació, a les

oficines de Serveis Socials. 

11/12/2019: Trobada de tutors/es DUAL- work cafè a l’INS Ronda

13/12/2019: Reunió amb col.lectiu Ponent amb Kurdistan

14/12/2019: II Ponència a càrrec de l’Iŀlustre Coŀlegi de l’Advocacia, a Ereta

14/12/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

15/12/2019: Gestió de les sales i de les activitats per a coŀlectius migrats de la ciutat de Lleida.

15/12/2019: 4a sessió de Cinemón Xic 2019

17/12/2019: Reunió Banc de Recursos i Ass. Senegalesa, a Mercolleida

17/12/2019: Reunió amb el Centro Latinoamericano, a Mercolleida

18/12/2019: Signatura Conveni amb l’Iŀlustre Coŀlegi de l’Advocacia de Lleida

18/12/2019: Reunió amb la representant a Lleida de la Fundació Vicente Ferrer, a Mercolleida

20/12/2019: Reunió amb l’Associació Magrebeida, a Mercolleida

30/12/2019: Signatura Conveni Cinemón2020 amb Veïns del món i  amb Alpicat Solidari pel projecte Joves solidaris  a Mercolleida
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