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R E G I D O R I A  D ' E D U C A C I Ó ,  C O O P E R A C I Ó ,
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ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL



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

Aquest any 2020 ha estat un any atípic, marcat per una
greu crisi sanitària. Crisi que ens ha fet entendre que
vivim en un món global i que si uns no estan bé, els
altres tampoc. Un any en què, tot i que la cooperació
internacional ha set més important que mai, no s'ha
pogut actuar com haguéssim volgut.

La pandèmia del COVID-19 ha suposat un dolorós
recordatori de la nostra vulnerabilitat i
interdependència. Ens ha mostrat que les fronteres no
serveixen per aturar un virus que ens amenaça a tots i
totes per igual i que l'única solució passa pel
compliment dels drets humans en tot lloc, la solidaritat i
l'accés universal a sistemes robustos de salut i protecció
social .

En aquest context, la cooperació al desenvolupament té
un paper clau com a catalitzador de respostes globals,
multisectorials i dirigides als que més ho necessiten, i
com a via per canalitzar la solidaritat de la nostra
societat.

L'Agenda 2030 es reafirma com la millor fulla de ruta
possible per a la necessària resposta global econòmica,
social i mediambiental, per no deixar ningú enrere.
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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 de la ciutat de Lleida.

L'Àrea de Cooperació Internacional treballa per les
relacions Nord-Sud, la interacció efectiva entre
cultures, la interculturalitat i la diversitat.

El pressupost de l'Àrea per aquest 2020 ha estat de
208.057,84€. Si contemplem la despesa de personal,
la xifra és de 331.696,37€.



"import vinculat al
0,7%: 191.638,57€."

L'Àrea de Cooperació Internacional
ha disposat, per aquest any 2020,
d'un total de 208.057,84€ 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
191.638,57€.

En aquesta no es contempla la
despesa de personal ni els costos
derivats de la línia d'interculturalitat. 

La despesa de personal de l'any 2020
ha set de 123.638,53€. 

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 2020 ha estat amb nosaltres una
alumna de la Facultat d'Educació,
Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la
Universitat de Lleida (UdL), del grau
d'Educació Social, concretament
d'octubre a desembre.
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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



0,60%
Import en concepte de 0,7%

sobre el total del
pressupost de l'Ajuntament

amb les despeses de
personal.

TOTAL ÀREA DE COOPERACIÓ:                                                         208.057,84€
TOTAL VINCULAT AL CÀLCUL 0,7% SENSE PERSONAL:        191.638,57€
TOTAL VINCULAT AL CÀLCUL 0,7% AMB PERSONAL:             315.277,10€

0,21%
Import en concepte de 0,7%

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



Convocat. Coop
45.7%

Convenis 
17%

Sensibilització directa
10.4% Convocat. Sensi

8.6%

Diversitat cultural
5.9%

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

  90.000,00€Ajuts a projectes de Cooperació en pobles i col.lectius empobrits
econòmica i socialment, emergències i acció humanitària i formació i
execució de projectes de codesenvolupament

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

  16.908,00€

Agermanament Lérida - Tolima (Colòmbia)   11.300,00€

Convenis de col.laboració directa   33.500,00€

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

Participació en xarxes      8.318,00€

Activitats de sensibilització directa, EpD        20.563,27€

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

       11.676,27€

Despeses de funcionament         288,17€

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

 4.657,89€

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

       4.743,00€

Aplicació de l'EGiBDH         10.761,13€



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 2020, ha suposat un 47% del
pressupost per a AOD de l'Àrea (sense
contemplar el personal).

Les bases de la convocatòria per
l’atorgament d’ajuts a projectes de
cooperació internacional, acció
humantària i codesenvolupament.
aprovades al Ple 31 de juliol de 2020,
publicades al BOP núm. 195 de data
08 d’octubre de 2020.

Els objectius de la convocatòria són:

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

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

La Junta de Govern Local del dia 12
de desembre de 2020 va resoldre  la
convocatòria amb els següents
finançaments:

 
Es van presentar a la

convocatòria un total de 15
projectes pertanyents a 15 ONGD

i se'n va descartar 1 per no
arribar a la puntuació mínina

requerida.
 

CAP dels projectes ha set
d'emergència.

 
 

CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL, ACCIÓ HUMANITÀRIA   I CODESENVOLUPAMENT
(2020)

 

La convocatòria va contar
amb una partida de

90.000,00€
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ÀFRICA (Burkina Faso, Senegal,
Algèria, Uganda, Moçambic i Togo)
AMÈRICA LLATINA (Colòmbia,
Nicaragua, Paraguai, Equador i
Salvador)  
 GRÈCIA 

AMÈRICA
LLATINA

GRÈCIA
ÀFRICA

 

S'HAN ATORGAT 90.000,00€
QUE HAN ANAT DESTINATS A:



P R O J E C T E S  F I N A N Ç A T S  A  L A
C O N V O C A T Ò R I A  D E  C O O P E R A C I Ó  2 0 2 0

 

Associació Catalana per al Desenvolupament i la Cooperació, Lleida.cat (ACDC.LLEIDA.CAT)
DONES MEMÒRIA DE LA GUERRA, PROTAGONISTES DE LA PAU (FASE II) COLÒMBIA

Grup Cultural Garrigues
FORMACIÓ AGENTS DE PAU I CONVIVENCIA AL MUNICIPI DE LÉRIDA FASE V (TOLIMA) COLÒMBIA

Associació Lleida pels Refugiats
ELNA MATERNITY CENTER

Associació d'amics del Sàhara
FEM SALUT 2020-2021

Fundació privada Lleida Solidària
APODERAMENT DE LES DONES A PARTIR DE LA FABRICACIÓ COOPERATIVA DE SABONS, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

Mans Unides
MEJORA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA E HIGIENE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE UN DISTRITO RURAL DE LUGAZI. FASE II. UGANDA

Medicus Mundi
MILLORAR LA SALUT DE LA POBLACIÓ INCIDINT EN ELS SEUS DETERMINANTS SOCIALS, AMB ESPECIAL FOCUS EN LA
NUTRICIÓ, MITJANÇANT L'ENFORTIMENT DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA COM LA MILLOR ESTRATÈGIA PER ASSEGURAR EL DRET
A LA SALUT

Juristes Solidaris Delegació de Lleida
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS PcD SON DERECHOS HUMANOS

Alkaria
ESTIMULAR L’ESPORT DE BASE FEMENÍ I EL DRET A LA PARTICIPACIÓ PROFESSIONAL ESPORTIVA DE LES DONES AL
SENEGAL

Veïns del Món Solidaris
PROJECTE DE REVITALITZACIÓ DE L'ECONOMIA EN CLAU FEMENINA D'OUSSOUYE "OULOUFF": SUPORT PER A LA
CONSTRUCCIÓ I SEGUIMENT DE LES COMUNITATS D'AUTOGESTIÓ FINANCERA (CAF) AL MUNICIPI D'OUSSOUYE

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF)  
FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE AGUA PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA DEL CICLO DEL AGUA EN LA PROVINCIA
DE ORELLANA (ECUADOR)

Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris
FORMACIÓ EN EQUITAT, TREBALL DIGNE I SALUT REPRODUCTIVA PER DOCENTS. FASE II

Fundació Privada Pau i Solidaritat
GARANTIR L'ACCÉS I LA PARTICIPACIÓ AL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTÍCIA, REPARACIÓ I NO REPETICIÓ (SIVJRNR) ARRAN
DE L'ACORD DE PAU A COLÒMBIA

Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED)
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE BLAS GARAY A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DEL ACCESO AL AGUA POTABLE

6.625 €
 
 
 
 

6.708 €
 
 

6.958 €
 
 
 

6.192 €
 
 
 
 

6.542 €
 
 

5.738 €
 
 
 
 

5.435 €
 
 
 

6.621 €
 
 

5.000 €
 
 
 
 

5.792 €
 
 
 
 

5.541 €
 
 
 
 

7.935 €
 
 
 

7.900 €
 
 
 
 

7.013 €
 



CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL (EPTS), PER AL FOMENT DELS DRETS
HUMANS A LA CIUTAT I LA INTERCULTURALITAT (2020)

B. Projectes adreçats a promoure els
DH 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.

Es van presentar a la convocatòria un
total de 18 projectes, 6 pertanyents a
l'Àrea de Cooperació en concepte
d'EpTS, i se'n va denegar 1.

Els fons totals de la convocatòria per
a Cooperació (línia A) aquest any
2020 han estat de 16.908,00€; i per a
Drets Civils (línia B) de 10.349,00€.

Aquest any també s'ha tractat d'una
convocatòria atípica, ja que molts
projectes que s'havien d'executar
amb el pressupost de la convocatòria
2019 no es van poder realitzar per la
pandèmia i, per tant, molts projectes
de continuïtat no es van presentar.

 

La convocatòria va comptar amb
una partida total de 32.000,00€.
La línea d'EpTS, amb una partida
de 16.908,00€, representa el 53%

de la convocatòria.

Convocatòria de concurrència
competitiva per a cofinançar accions
de sensibilització i formació a la
ciutadania de Lleida sobre els Drets
Humans (DH), les relacions NORD-
SUD, la problemàtica general dels
pobles i coŀlectius empobrits i la lluita
contra el racisme i la xenofòbia. Per
aquest any 2020, ha suposat un 6,20%
del pressupost  de l'Àrea (sense
contemplar el personal).

Les bases de la convocatòria per
l’atorgament d’ajuts a projectes de
cooperació internacional, acció
humantària i codesenvolupament,
aprovades al Ple 31 de juliol de 2020,
publicades al BOP núm. 195 de data
08 d’octubre de 2020.

Tot i que aquesta convocatòria
disposa de tres línies, es diferencien
dues, segons projecte, contemplades
dins l'AOD: la línea A correspon al
departament de Cooperació
Internacional, la línea B al
departament de Drets Civils;
 
A.  Projectes adreçats a treballar
l'Educació per a la Transformació
Social (EpTS) per a la construcció
d'una ciutadania conscient, formada,
crítica, compromesa i mobilitzada per
a promoure els DH, la cultura de pau i
la justícia social, en el marc dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).



Associació Catalana Lleida.cat
LLUITADORES, UNA ALTRA MIRADA ALS DRETS DE LES DONES A COLÒMBIA

Associació d'amics del Sàhara
VACANCES EN PAU 2021

Grup Cultural Garrigues
DONES DE COLORS, DEL RACISME I LA VIOLÈNCIA A L'ESPERANÇA I LA PAU

Associació per a les Nacions Unides. Lleida
LES NACIONS UNIDES EN EL SEU 75é ANIVERSARI. EL REFORÇAMENT DELS VALORS I ELS PRINCIPIS EN
TEMPS DE PANDÈMIA

Comitè Català de l'ACNUR - Catalunya amb ACNUR
ESCOLTEM ALS REFUGIATS

 
1.186,00 € 

 
 
 

 10.333,00 € 
 
 
 
 

 1.145,00 € 
 
 
 
 

 649,00 €
 
 
 
 

 3.595,00 €
 

P R O J E C T E S  F I N A N Ç A T S  A  L A
C O N V O C A T Ò R I A  D E  S E N S I B I L I T Z A C I Ó

2 0 2 0

 

P R O J E C T E S  V I N C U L A T S  A  E p T S  ( c o n t e m p l a t s
e n  e l  c à l c u l  0 , 7 % )



Col.laboració  anual de la
responsable de

l'Agermanament a Lérida
4.800€

L’interès de la ciutat de Lleida per aquest
municipi Colombià ve motivat, a més a més de
la coincidència del topònim, per la catàstrofe a
l’any 1986 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 ha estat marcat, una vegada més,
per la situació de pandèmia i com s'ha viscut la
crisi del COVID a Lérida. Des de la seva alcaldia
se'ns va demanar ajuda en lots solidaris i amb la
creació d'una xarxa de voluntariat.
 

Finançançament d'un projecte que pretén
posar en marxa una xarxa de solidaritat dirigida

a ajudar a les persones més vulnerables del
municipi davant la COVID-19 amb l'objectiu de
generar accions de suport a la satisfacció de

necessitats bàsiques de persones o famílies en
condicions de vulnerabilitat per la pandèmia.

 
Concessió de l’ajut per a la coordinació de
l’agermanament  dels municipis de Lleida i

Lérida, a Lérida–Tolima (Colòmbia).
 

AGERMANAMENT LLEIDA-LÉRIDA
TOLIMA- COLÒMBIA

ACCIONS FINANÇADES

Oficina Agermanament -
Manteniment

500€

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

6.000€

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".



La trajectòria internacional de la cooperació per al desenvolupament humà indica la
necessitat de vincular aquest desenvolupament amb els DH i els Drets Humans de les Dones
(DHD). En aquest sentit l’Ajuntament de Lleida, com a titular d’obligacions, té la voluntat
d’impulsar que les actuacions de cooperació internacional de les entitats de Lleida
contribueixin a la promoció dels DH i dels DHD,per aquest motiu es proposa que treballin des
del marc de l’Enfoc de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH).

Iniciem un treball promovent el desenvolupament sostenible sota l'enfocament de gènere i
DH, en la defensa i garantia dels DH, en els drets civils i polítics de les persones, en la
construcció de societats més democràtiques, en la preservació de drets econòmics, socials i
culturals dels coŀlectius més vulnerables, promoció de la sostenibilitat ambiental, la lluita
contra el canvi climàtic, la governança democràtica i la cultura de pau i no violència, en línia
amb l'Agenda 2030. 

L’Ajuntament de Lleida té la voluntat d’incorporar l’EGiBDH en les diferents línies
d’intervenció en solidaritat i cooperació,  a fi d’acompanyar al teixit associatiu de la ciutat de
Lleida en l’alineació del treball i projectes cap a la promoció dels DH i la igualtat de gènere.
Així mateix la implantació es durà a terme de forma progressiva en els propers 3 anys.

En aquest nou plantejament pretenem conduir a la comprensió que els objectius de
desenvolupament han d’orientar-se a la realització dels DH, que els projectes han de
fonamentar-se necessàriament en processos participatius i que han de contribuir a
l’enfortiment de les capacitats dels diferents actors, contemplats en termes de les seves
responsabilitats respectives en defensa i promoció dels DH.

Que s'ha dut a terme per aquest canvi de model durant el 2020?

 

 

APLICACIÓ EGIBDH

 

10.761,13€
 

realització d'una

guia per a entitats

S'han modificat les bases i els
formularis de les dues línies

subvencionadores de l'Àrea de
Cooperació Internacional, amb una

clara voluntat d'incorporar
l'Enfocament de Gènere i Basat en

Drets Humans en la cooperació
Lleidatana. 

S'ha preparat la redacció d'una
guia que servirà per a totes

aquelles entitats i persones que
vulguin conèixer l'EGiBDH, i que
vulgui tenir eines per aplicar-lo
tant als projectes de cooperació

com als d'EpTS.
 

BASES I FORMULARIS

DE CONVOCATÒRIES



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.

 

20 VEHICLES



A febrer del 2020 - Viatge a terreny del conveni anterior.
D'octubre a desembre de 2020 - Formacions al grup classe i al grup específic.

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 als
instituts Ronda i Torrevicens de Lleida, i per primer cop aquest 2020 al Col.legi Episcopal.

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

*Una vegada més la Crisi COVID ha afectat el viatge a terreny previst pel febrer de 2021. S'ha aplaçat
a realitzar-lo al més de setembre de 2021, si la situació sanitària ho permet.

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 i companyes 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 persones refugiades sahrauís a Tindouf, Algèria.
 
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 AMICS DEL SÀHARA DE LES TERRES
DE PONENT (AASTP) 12.000,00€



El conveni es signa amb la finalitat de potenciar l’EpTS, 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 especialment, a alumnat de
l'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 d'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 (previst al
 novembre 2021).
 
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" 3.500,00€



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 SENSIBILITZACIÓ 

                           
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) -
2020

CONVENI AMB LA COORDINADORA D’ONGD
I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE
LLEIDA - 2020

10.000€
 

8.000€
 



El conveni te la finalitat d'establir el marc de
coŀlaboració entre l’Ajuntament i la Diputació a
través de la creació del Punt de Solidaritat.

 L'objectiu és fomentar  i estimular la
cooperació i la solidaritat internacional arreu
del territori de la demarcació lleidatana oferint
una finestra única per a l’execució i seguiment
de propostes vinculades al desenvolupament de
projectes de cooperació en diferents indrets.
Impulsant la cooperació internacional, les
accions d’emergència i acció humanitària i el
codesenvolupament.

 
OBJECTIUS

 
O.E.1. - Enfortir la Cooperació Descentralitzada
a Lleida.

ACTUACIONS
- Creació de l’espai físic del Punt de Solidaritat i
la cartelleria informativa procedent.
- Espai de consulta, assessorament i
acompanyament a les entitats en matèria de
cooperació i solidaritat .
- Acompanyament a altres municipis de la
demarcació de Lleida en l’organització de
jornades formatives, trobades per compartir
experiències, bones pràctiques i activitats en el
marc objecte del conveni.
- Organització d’una Jornada formativa de
cooperació descentralitzada dirigida al personal
tècnic i polític dels municipis de la demarcació
de Lleida.
- Organització de trobades per compartir
experiències, bones pràctiques i activitats en el
marc objecte del conveni. Formació en
Enfocament de Gènere i basat en DH, amb el
departament de formació Ajuntament i
Diputació.

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DIRECTA

O.E.2. - Facilitar un diagnòstic de la situació
actual de la Cooperació al territori Lleidatà
sobre la implicació en accions vinculades a
l’AOD, tant en pressupostos com en
activitats i personal tècnic vinculat.

ACTUACIONS
- Redacció d’una enquesta per enviar a les
diferents administracions públiques de la
província. 
- Presentació del punt de solidaritat a través
de l’enviament de l’enquesta i de les
trucades telefòniques.
- Seguiment de les respostes i buidatge de
l’enquesta amb redacció de resultats
assumint la diagnòsi de la situació a nivell
d’administracions.
- Creació d’una borsa de persones de
contacte en matèria de cooperació i
solidaritat als diferents Ajuntaments.

O.E.3. - Enfortir la xarxa associativa
especialitzada en temes de cooperació
internacional per al desenvolupament,
treballant amb nous coŀlectius per tal
d’aconseguir la sensibilització de la
ciutadania potenciant un canvi de
consciència i ampliant la solidaritat a
Lleida.

ACTUACIONS
- Assessorament en quant a la presentació
de projectes a la convocatòria de l’Àrea de
Cooperació de l’Ajuntament de Lleida.

 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL
FOMENT DE LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL A LLEIDA (2020)

EN ESPERA
25.000,00€

 

 



 

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 solidària amb el Poble Sahrauí (PS) formada per ens locals de Catalunya. La
seva seu és dins el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), 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 DH 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 a 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 DH i dels drets dels pobles i
col·laborar per 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 global.
‘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 de 2020 a juny
de 2021.

“Aquest any vam treballar l'ODS8: Promoure el
creixement econòmic inclusiu i sostenible, la ocupació i
el treball digne per a tots i totes"

En aquesta 5a edició de l'activitat, adreçada a
estudiants de 6è de primària, la part
presencial no es va poder realitzar, adaptant
el format a la nova situació. 

El programa ‘Món solidari – Lleida, ciutat
solidària’ consta de tres parts:

1-  Guia didàctica entorn els 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- La realització d’un circuit vivencial: Amb la
finalitat d'adaptar-nos a la situació sanitària
s'han realitzat uns petits Clips amb activitats
vinculades que han realitzat les mateixes
ONGD participants: Veïns del Món Solidaris,
Fundació Pau i Solidaritat, Caritas Diocesana
de Lleida-Oxfam Intermón i Sindicalistes
Solidaris. S'han enviat a escoles i instituts, i
s'ofereix anar a les aules a realitzar una
dinàmica els díes 11 i 14 de juny de 2021.

 3- Obra de teatre: POLS, per l'alumnat de 2n
d'ESO, a càrrec de l’Aula Municipal de Teatre.
Els passis relatius a aquest any 2020 s'han
realitzat al març i abril del 2021.

- 10 de març, 8 i 13 d'abril dirigit  a l'escola de
Jardineria, Les Heures, FEDAC, INS Josep
Lladonosa, INS Joan Oró, INS Lestonnac,
Templers, Shalom i INS Episcopal. Amb un
toal de 502 alumnes.

-10 de març, durant la tarda dirigit a tota la
ciutadania.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA - EPTS

MÓN SOLIDARI - LLEIDA, CIUTAT SOLIDÀRIA 
s'executa amb el  que es va cobrir amb pressupost 2019



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA - EPTS
CINEMÓN XIC - 5.984,68€

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 infantil 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 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 al
teatre de La Llotja de Lleida.

Aquest any, i una vegada més, l'activitat es
va veure afectada per la COVID i es va haver
de restructurar. De les tres sessions, una
d'elles es va poder realitzar presencial amb
control d'accès i amb  limitació d'aforament.
Les dues últimes es van oferir en format
online a través d'un enllaç que permetia
veure la pel.lícula durant 24h.

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 el 25
d'octubre (en format presencial) i el
08 i 15 de novembre (en format
online)



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA - EPTS
CINEMÓN 2020 
Conveni amb l'associació AMELL - 2.000,00€ 
Aquesta activitat és fruit d'un 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'EpTS apropant a la
ciutadania la realitat de les diferencies Nord-
Sud a través del Cinema a la fresca.
 
- Realització d’activitats per a informar, i
sensibilitzar alhora, sobre les diferents
realitats arreu del món. Es coneixeran de
primera mà altres realitats, i es tindrà
l’oportunitat de conèixer una altra cultura, en
aquest cas la Senegalesa

El conveni, signat amb l'ONGD Veïns del Món al
2019 per realitzar el Cinemón 2020, va quedar
afectat per les restriccions COVID. Al 2020 és va
fer un petit conveni (molt menor) amb l'entitat
AMELL i l'Associació de Senegalesos, amb la
intenció de vincular la diàspora a l'organització
de l'activitat i que es pogués fer conjuntament.

Aquest dos convenis s'executaran al Juliol del
2021

 

CINEMÓN 2020 -APLAÇAT AL
JULIOL DEL 2021

CICLE DE CINEMA SOLIDARI AL
CARRER

Sota el nom de CINEMÓN 2021 acollirem la
15a 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 el coneixement de la xarxa
a la ciutadania de Lleida.

 



Creació del joc virtual: Coneixem els ODS 
8.381,78€
Es tracta d'un joc de preguntes, creat des de l'àrea de
Cooperació Internacional i dirigit a centres educatius i a la
ciutadania en general. Una forma divertida i diferent de
coneixer els DH i els ODS. Les preguntes que integren el joc
s'han pensat i executat des de l'Àrea de Cooperació i tenen la
possibilitat d'anar canviant segons la temàtica que es vulgui
treballar. Actualment es centra en DH-ODS, però també es pot
enfocar a conèixer les entitats de la nostra ciutat, els projectes
de cooperació, etc. 
Actualment les preguntes venen acompanyades d’un espai
posterior de "Reflexió", per tal de facilitar a l’aula el
coneixement i el debat en ODS.

Aquest joc es va inciar al 2020 però el seu desplegament a les
escoles serà a partir de maig 2021.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
DIRECTA - EPTS
Commemoració del dia dels DH - 1.299,18€
Amb la finalitat de continuar treballant en el coneixement dels DH i donar la importància que es
mereixen als ODS, es va plantejar poder fer un material visual que englobés les dues informacions. Per
fer-ho, es va treballar el contingut de l'articulat dels DH, fent referència a cada ODS que podria tenir
cabuda dins seu. Després de tot el treball de recopilació d'informació, el resultat va ser un mapa mural
que s'ha repartit als 70 centres educatius (entre primària i secundaria) de la ciutat de Lleida, així com a
altres Regidories de l'Administració, als Centres Cívics de la ciutat de Lleida, a la Coordinadora d'ONGD i
aMS de Lleida, entitats solidàries locals i altres Administracions de Catalunya.



ACCIONS
VINCULADES A LA
LÍNIA
INTERCULTURALITAT 

(NO CONTEMPLAT DINS EL
CÒMPUT 0,7%)

 



CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES D'EPTS, PER AL FOMENT DELS
DH A LA CIUTAT I LA INTERCULTURALITAT (2020)

Convocatòria de concurrència
competitiva per a cofinançar accions
de sensibilització i formació a la
ciutadania de Lleida sobre els DH, les
relacions Nord-Sud, la problemàtica
general dels pobles i coŀlectius
empobrits i la lluita contra el racisme i
la xenofòbia. 

Tot i que aquesta convocatòria
disposa de tres línies, només una no
es contempla dins l'AOD (tot i que sí
es una despesa de l'Àrea): la línea C
d'INTERCULTURALITAT. Es tracta de
projectes que treballen la
interculturalitat, la diversitat cultural,
la lluita contra el racisme i la
xenofòbia, promoevnt la participació
social dels coŀlectius de persones
migrades, la convivència i la cohesió
social.

Es van presentar a la convocatòria un
total de 18 projectes, 6 pertanyents a
l'Àrea de Cooperació en concepte
d'Interculturalitat. Se'n va denegar 1.

Els fons totals de la convocatòria per a
Interculturalitat (línia C) aquest any
2020 ha estat de 4.743,00€.

 

La convocatòria va comptar amb
una partida de 32.000,00€.

La línea d'interculturalitat va
significar un 15% del total de la

convocatòria

Aquest 6 projectes són:

- Servei de dol Ponent 
TALLER L'"AVENTURA DE LES PERSONES
VALENTES. EL VIATGE D'ULISSES" 715,00€

- Centre Llatinoamericà de Lleida
"NIT LITERÀRIA 2021" 1.500,00€
"ACERCANDO LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS A
LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA" 483,00€

- Associació de Monitors i Educadors de
Lleida (AMELL)
APRENEM JUNTES-DONES EN ACCIÓ
1.040,00€

- Associació Sociocultural Nostàlgia
Familiar
"ESPORT I CONVIVÈNCIA" 1.005,00€



                      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. 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 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 treballar per la interculturalitat i
potenciar la convivència i la cohesió social  a la
ciutat.
 
Cal treballar per la consolidació i incorporació  de
les entitats de persones migrades 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
interaccionada  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"

11.676,27€



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
DH i estrangeria, s’encarrega de donar suport i formació en el procediment
administratiu, prestar orientació jurídica a les persones estrangere, 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, Aquest any, a causa de la
pandèmia i de la situació que s'estava vivint en la
campanya agraria, es va decidir fer aquestes xerrades al
pavelló que acollia a les persones temporeres, amb la
finalitat de difondre els seus drets i de poder resoldre
molts dels dubtes que tenien:

- Regularització (23 de juliol), a càrrec d'Estefania Solé
- Arraigo social (30 de juliol), a càrrec de Lourdes
Martínez
- Drets Laborals (6 de agost), a càrrec d' Alexandra
Cornudella
- Renovació de documentació (part I): ATUR (27 d'agost),
a càrrec de Jacqueline Julve
- Renovació de documentació (part II): ESTRANGERIA (3
de setembre), a càrrec de Marta Oliver

- 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 (SAM), de l’Ajuntament de Lleida.

- 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



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 de suport a la campanya de persones temporeres
de la ciutat de Lleida.

Durant els mesos de juny a setembre, la quantitat de
persones que van arribar a la nostra ciutat per la
campanya agraria es va veure augmentada per la crisi
sanitària que s'estava patint. Així, dins el pavelló on se'ls
acollia es va necessitar un reforç en quant a
l'acompanyament als serveisque gestionaven els espais.
 
Diferents membres del FOCCS van proporcionar serveis
de suport en mediacions, traduccions i assessorament per
a totes aquelles persones que es trobaven al pavelló,
oferint les seves hores de voluntariat per assitir cada tarde
i estar presents en el moment que se'ls necessités.

Aquesta coordinació de personal i algun material
específic de protecció que es va necessitar es va cobrir
amb l'import de 1.882,72€ que es va entregar a
l'Associació AMELL, qui va fer de catalitzador dels diners ja
que el FOCCS no te personalitat jurídica pròpia.

 

ACCIONS REALITZADES DINS EL

PROJECTE TEIXINT NOVA CIUTADANIA

ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT INTERNACIONAL
AMB EL FOCCS - CAMPANYA DE PERSONAL

AGRARI

1.882,72€
 

©Gabriela Lavorente



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
VINCULADES A LA DIVERSITAT CULTURAL

© M A R  S I S Q U E L L A S

5.135,66€
 

 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 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, autobusos, difusió dels clips
= es van realitzar de novembre 2020 a març
2021.



 

En totes dues ciutats es varen constituir els respectius Comitès d'Agermanament, òrgan de
participació sectorial amb funcions consultives i assessores. La finalitat és la 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 2020 es va reunir el CA el 09/09/2020

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 2020 es va reunir el CMC
en les dates:
- 14/07/2020
- 19/10/2020
- 03/12/2020

 

 

COMITÈ DE
L'AGERMANAMENT (CA)

COMITÈ D'EMERGÈNCIA I ACCIÓ
HUMANITÀRIA (CE)

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 2020 el CE no es va reunir.

CONSELL MIXT DE
 COOPERACIÓ (CMC)

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 (FCCD)
·  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 volen marxar com a cooperants i 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 2.394,00€ 

Dinamització del Facebook de la regidoria facebook/AreadeCooperacioLleida
@AreadeCooperacioLleida

Aquest 2020 hem continuat actives a Tweeter i Instagram, amb la finalitat de fer més visible la tasca
de les entitats i la temàtica de la Cooperació. 

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

A més a més, s'ha realitzat un roller de difusió
del PUNT DE SOLIDARITAT fruit del conveni
amb la Diputació de Lleida amb un import de

538,83€
 
 
 

V I S I B I L I T A T

@AreaCoopLleida

@AreaCooperacioLleida

@areadecooperaciolleida


