
Reforç de capacitats de les entitats per tal de  millorar la cooperació i l’EpTS de les entitats del
sector.
Crear consciència crítica ciutadana vers els valors de solidaritat i justícia social.
Potenciar les accions d'Educació per a la Transformació Social.
Treball coordinadament i en xarxa dels principals agents de cooperació de la ciutat.
Visibilitzar amb criteris de transparència la cooperació al desenvolupament. 
Treballar en el marc del codesenvolupament amb els col·lectius de persones migrades de la
ciutat i entitats i ONGD, reforçant l’estructura organitzativa de les entitats vinculades amb el
seguiment i l’execució de projectes de codesenvolupament, conjuntament amb el FCCD i la
Taula pel Codesenvolupament.
Treballar per al suport i coordinació del treball amb l’ACCD, per al reforç de les iniciatives locals i
fons destinats a l’enfortiment de les capacitats del teixit associatiu.
Alinear les polítiques públiques de cooperació locals amb les de l’Agència Catalana de
Cooperació.
Treballar coordinadament amb altres agents de cooperació supralocals: FCCD; Coordinadora
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, Taula per Colòmbia; Comissió de
Coordinació amb els Ens Locals (CCEL), FEMP.
Impulsar l’Agermanament amb les noves línies d’actuació. 
Redacció d’un nou Pla Director
Consolidar l’equip humà del Departament de Cooperació Internacional
Promoure la coordinació interna entre els diferents departaments municipals
Treball amb xarxa amb la Diputació de Lleida amb la finalitat de l’enfortiment de la cooperació
desentralitzada.
Possibilitat de poder realitzar unes Normes d’ús Consell Mixt de Cooperació 

Prioritats EIX 1

- Perspectiva de gènere i la protecció de la infància
- Enfocament de la Cooperació en Base als Drets Humans(EBDH)
- Sostenibilitat mediambiental, econòmica i social
- Objectius de Desenvolupament Sostenible
- Enfocament intercultural

Pla d'Acció 2022

Eixos transversals 

- Reforçar la capacitat de gestió interna i actuació de les Associacions de persones migrades.
- Cohesionar i establir una línia de treball comuna entre els diferents departaments de la Paeria que
intervenen en aquesta temàtica.
- Promoure una major participació activa dels nous veïns i veïnes en el conjunt del teixit associatiu
lleidatà, reforçant la seva estructura externa.

Programa "Teixint nova ciutadania"

Eixos de treball  
EIX 1- Accions derivades de l’AOD
EIX 2- Accions derivades de l’àmbit de la Interculturalitat.

Eix 1
Eix 2

- Convocatòries 2022 
- Agermanament amb Lérida
- Projectes Cicles Formatius a Terreny
- Conveni de col·laboració amb Amics de Cuba
- Projecte Joves Solidaris ( Gàmbia)
- Cinemón Xic i Cinemón
- Obra de teatre "Pols"
- ODS Creatius
-  Joc Virtual 
- Recepció nens i nenes sahrauís
- Celebració i difusió dels dies internacionals 
- Convenis: UDEC / Coordinadora d'ONGSD /Diputació
- Nou Pla director
- Formacions EGiBDH 
- Participació en xarxa - Quotes

 
- Programa "Transformem" 

- Programa "Teixint Nova
Ciutadania" : prioritzar el treball i

la formació en el què és i que
representa la Interculturalitat.

 

 

accions derivades de AOD

interculturalitat


