PROPOSTA D’ACTUACIÓ IMMEDIATA I A LLARG TERMINI PER LA INTERVENCIÓ EN
ACCIONS D’EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA -PROTOCOL D’INTERVENCIÓ.
Introducció:
Partint de la base en que l’emergència va més enllà de l’actuació de contingència i suport als
damnificats, per tal d’implicar a més sectors de la ciutadania en el coneixement de les diferents
catàstrofes i emergències complexes que s’esdevenen arreu del món i per crear mecanismes de
coordinació que ens ajudin a canalitzar tant recursos financers com humans i materials, es crea el
Comitè d’Emergència i Acció Humanitària 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.
El llançament de la proposta neix amb la catàstrofe succeïda al sud-est asiàtic, que serà el punt de
partida del Comitè i de les respectives actuacions.
També cal destacar que és la primera experiència coordinada dins el marc dels ens locals, que cal
continuar desenvolupant en el temps.
Protocol d’intervenció d’Emergència i Acció Humanitària:
Es planteja l’Ajut Humanitari com una resposta ràpida (acció- informació) de la ciutadania de
Lleida destinada a pal·liar greus conflictes i catàstrofes humanitàries que s’esdevenen arreu del
món.
És important tenir en compte que les accions d’emergència van més enllà de l’actuació de
contingència i suport als damnificats que es desenvolupa de forma immediata i durant les
setmanes posteriors a les crisis, per tant hem d’ésser conscients que després de la primera
intervenció, encara queden fases complexes com la de rehabilitació i reconstrucció i reactivació
productiva.
Així doncs distingim diferents fases dins d’aquest procés:



1a fase: de contingència i suport a les persones damnificades.



2a fase: rehabilitació, reconstrucció i reactivació constructiva.



3a fase: d’avaluació del terme intermig i plantejament de nous projectes de cooperació.

Les 2 primeres fases entren dins el protocol d’emergència i la tercera ja entra dins el que seria
cooperació internacional per al desenvolupament el que vol dir que les ONGD poden presentar les
seves propostes a les convocatòries biennals de projectes de cooperació.
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Naturalesa del Comitè d’Emergència i Acció Humanitària del Consell Mixt de Cooperació
(CMC):
Per atendre les actuacions puntuals a les quals s’ha de respondre de forma immediata, es crea el
Comitè d’Emergència i Acció Humanitària del Consell Mixt de Cooperació.
Tal i com es contempla al Reglament del CMC, cap la possibilitat de crear òrgans complementaris
per donar una major operativitat i celeritat a les seves actuacions. La idea d’aquesta unitat versa
en la intenció de traslladar aquesta acció immediata a la població, coordinar-la i procurar la difusió
i seguiment de totes les fases del procés.


Treballar conjuntament per l’organització i millora de la coordinació de les campanyes d’Ajut
d’Emergència per cobrir les diferents necessitats que puguin anar sorgint, per fomentar la
sensibilització i la participació ciutadana en la solidaritat i la comprensió de les causes que
duen a terme a les situacions d’emergència i als conflictes armats, i formes de pal·liar-les.



Coordinar totes les actuacions immediates en primera i segona fase, com els anuncis a la
premsa, recollida de materials, donacions i aportacions, enviament de contingents
d’emergència, rehabilitació i reconstrucció.



Participar en el seguiment, supervisió i valoració dels projectes desenvolupats en la primera i
segona fase.



Mantenir latents les situacions d’emergència en el temps. Els conflictes passen de moda,
nosaltres mantenim el coneixement dels mateixos front al ciutadans.

Composició del Comitè d’emergència i Acció Humanitària del CMC:
Sr. Joan Gómez López
Regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació
Sra. Cristina Figueras
Creu Roja
Sra. Ma. Àngels Balsells
UNICEF
Sr. Anna Escart
INTERMÓN-OXFAM
Sr. Xesco Guillem
ACNUR
Sr. Víctor Llacer
Representant de la Coordinadora d’ONGD i aMS.
Sr. Rafel Oncins
Supermercats Pujol-SUPSA
Sra. Rosa Ma. Armengol
Representant de la FECOM
Sra. Núria Domínguez
Obra social “LA CAIXA”
Sra. Maria Terré
Diari Segre
Ignasi Calvo
Diari La Mañana
Rafa Gimena
Col·legi de Periodistes de Lleida
Sra. Carme Oliva
Tècnica de l’Oficina de desenvolupament i Cooperació- Universitat de Lleida
Sra. Cristina Saiz
Tècnica de l’Ajuntament de Lleida, amb funcions de secretària.
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Protocol d’actuació en la primera fase de contingència i suport a les persones
damnificades:
D’acord amb els següents criteris es determinarà quin itinerari ha de seguir el protocol:
A) Quan la catàstrofe natural o conflicte armat tingui lloc en un dels països prioritaris segons
les línies estratègiques de l’Ajuntament de Lleida i/o països Menys Avançat segons el
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).
B) Quan dues o més ONGD realitzen una petició formal, a través d’una sol·licitud entrada pel
registre de l’Ajuntament de Lleida dirigida a l’Àrea de Cooperació de la Regidoria de Drets
Civils, Cooperació i Immigració.
C) Quan l’Oficina de Nacions Unides per Temes Humanitaris (OCHA) realitzi una crida
internacional per la catàstrofe natural o conflicte armat.
Segons els anteriors criteris es podran donar tres itineraris diferents:
ITINERARI ACCIÓ
En cas que es donin les situacions següents:


A+B+C (veure criteris)



A+C



B+C

En aquest itinerari es duran a terme les següents gestions detallades a continuació:
1. L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, tan bon punt tingui
notícies de l’esdeveniment, omplirà les fitxes informatives per la premsa i per les
ONGD.(veure annex)
2. L’Oficina de Cooperació i Solidaritat de la Universitat de Lleida, remetrà les fitxes a l’Àrea
de Cooperació Internacional de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de
l’Ajuntament de Lleida.
3. El Comitè d’Emergència i Acció Humanitària realitzarà una nota de premsa per als mitjans
de comunicació de Lleida en relació a l’esdeveniment, i es treballarà una proposta de
moció per ser presentada al Ple municipal del mes següent, si s’escau. Podrà ser publicat
a altres mitjans de comunicació (butlletins i ràdios locals). Els mitjans de comunicació que
formen part del Comitè d’Emergència es comprometen a fer seguiment de la catàstrofe o
del conflicte armat, oferint una pàgina o un espai en el seu respectiu mitjà amb
informacions actualitzades sobre l’esdeveniment aportades per la Coordinadora d’ONGD i
aMS.
4. L’Àrea de Cooperació Internacional, remetrà les fitxes a les ONGD per tal que especifiquin
les seves actuacions al respecte i tindran aproximadament 3 dies per contestar. La fitxa
durà annex el model de projecte (en cas d’actuació en 2ona i 3era fase fase).
5. Totes les ONGD de la ciutat de Lleida que tinguin previst realitzar alguna actuació
d’emergència, pel que fa a la recollida de material, o bé de donacions per les campanyes
d’Ajut d’Emergència, hauran de fer arribar a l’Àrea de Cooperació Internacional de la
Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de L’Ajuntament de Lleida les fitxes amb la
documentació corresponent. Cas de ser necessària la donació d’aliments o altres
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materials, s’especificarà a la fitxa, estudiant la necessitat i la manera de realitzar-ho.
La

documentació

esmentada

s’haurà

d’enviar

a

la

següent

adreça:

cooperacio@paeria.cat, o bé, per fax al número 973 700 457.
6. L’Àrea de Cooperació Internacional, tant bon punt rebi les fitxes de les ONGD, i
aproximadament als 5 dies, convocarà el Comitè d’Emergència i Acció Humanitària .
7. L’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida, afegirà a la fitxa realitzada per l’Oficina de
Desenvolupament i Cooperació de la UdL els diferents comptes corrents de les ONGD que
participen en la campanya d’emergència, i també el llistat dels materials que és necessari
recollir, així com el lloc on s’efectuarà la recollida (si s’escau).
8. El Comitè d’Emergència i Acció humanitària definirà la publicitat que es realitzarà, tant si es
tracta de publicitat gratuïta com a càrrec de la Paeria. Podrà ser publicat a altres mitjans de
comunicació (butlletins i ràdios locals). Els mitjans de comunicació que formen part del
Comitè d’Emergència es comprometen a fer seguiment de la catàstrofe o del conflicte
armat, oferint una pàgina o un espai en el seu respectiu mitjà amb informacions
actualitzades sobre l’esdeveniment aportades per la Coordinadora d’ONGD i aMS.
L’anunci seguirà l’estructura següent segons decisió del Comitè (a mode d’exemple):
OPCIÓ 1:
AJUT D’EMERGÈNCIA PER ALS AFECTATS PEL SISME DEL SUD-EST ASIÀTIC
Davant la catàstrofe natural més gran de les darreres dècades,
L’Ajuntament de Lleida i tota la ciutadania, es solidaritzen amb les persones damnificades
d’aquests països.
La Paeria, destina 12.020 €
Així mateix, a través del Comitè d’Emergència i Acció Humanitària
US DEMANEM EL VOSTRE SUPORT I LES VOSTRES DONACIONS
Que podeu fer efectives als comptes corrents següents:
ONGD
Ajuda en
Acció
Cáritas

Creu Roja
Intermón
Oxfam
Mans Unides

C/C

TELÈFON DE
CONTACTE

La Caixa 2100-2262-130200206814

902 402 404

La Caixa 2100-0508-080200028643 (sud-est asiàtic)

902 33 99 99

La Caixa 2100-0600-850201960066

902 22 22 92

La Caixa 2100-0765-810200111128

902 33 03 31

SCH 0049-1892-63-2210525246

93 487 78 78
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Medicus
Mundi

La Caixa 2100-1557-400200107981

93 418 47 62

Metges
Sense Fronteres

La Caixa 2100-3063-982200120582

902 30 30 65

MPDL

La Caixa 2100-0004-44-

973 24 46 86

0111513725
Save the
Children

La Caixa: 2100 1727 12
0200032834

UNICEF

BBVA 0182 – 5938 – 98 –
0010502108

902 013 224

902 255 505

OPCIÓ 2:

9. S’obrirà paral·lelament un compte corrent anomenat “Fons Solidari”, per recollir tots els
fons que es recaptin dels ciutadans. Aquests s’uniran amb el fons municipals, per canalitzarlos a un mateix projecte. En tot cas no seran considerats en cap moment Ajut Oficial al
Desenvolupament (AOD).
10. Un cop realitzades les actuacions més immediates, el Comitè d’Emergència i Acció
Humanitària valorarà les actuacions dutes a terme fins al moment, tractarà d’involucrar a altres
sectors de la població en el coneixement de l’esdeveniment, i coordinarà les diferents accions
de sensibilització amb els diferents actors implicats.
ITINERARI SENSIBILITZACIÓ
En cas que es donin les situacions següents:


A (veure criteris)



C



A+C

En aquest itinerari es duran a terme les gestions detallades a continuació:
1. L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, tan bon punt tingui
notícies de l’esdeveniment, omplirà les fitxes informatives per la premsa i per les
ONGD.(veure annex)
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2. L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, remetrà les fitxes a
l’Àrea de Cooperació Internacional de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de
l’Ajuntament de Lleida.
3. L’Àrea de Cooperació Internacional, remetrà les fitxes a les ONGD per tal que especifiquin
les seves actuacions al respecte i tindran aproximadament 3 dies per contestar. La fitxa
durà annex el model de projecte (en cas d’actuació en 2ona i 3era fase fase).
4. Totes les ONGD de la ciutat de Lleida que tinguin previst realitzar alguna actuació
d’emergència, pel que fa a la recollida de material, o bé de donacions per les campanyes
d’Ajut d’Emergència, hauran de fer arribar a l’Àrea de Cooperació Internacional de la
Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de L’Ajuntament de Lleida les fitxes amb la
documentació corresponent. Cas de ser necessària la donació d’aliments o altres materials
, s’especificarà a la fitxa, estudiant la necessitat i la manera de realitzar-ho. La
documentació
esmentada
s’haurà
d’enviar
a
la
següent
adreça:
cooperacio@paeria.cat, o bé, per fax al número 973 700 457.
5. L’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida, afegirà a la fitxa realitzada per l’Oficina de
Desenvolupament i Cooperació de la UdL els diferents comptes corrents de les ONGD que
participen en la campanya d’emergència, i també el llistat dels materials que es necessari
recollir, així com el lloc on s’efectuarà la recollida (si s’escau).
6. El Comitè d’Emergència i Acció Humanitària realitzarà una nota de premsa per als mitjans
de comunicació de Lleida en relació a l’esdeveniment, i es treballarà una proposta de
moció per ser presentada al Ple municipal del mes següent, si s’escau. Podrà ser publicat
a altres mitjans de comunicació (butlletins i ràdios locals). Els mitjans de comunicació que
formen part del Comitè d’Emergència es comprometen a fer seguiment de la catàstrofe o
del conflicte armat, oferint una pàgina o un espai en el seu respectiu mitjà amb
informacions actualitzades sobre l’esdeveniment aportades per la Coordinadora d’ONGD i
aMS.
7. Un cop realitzades les actuacions més immediates, el Comitè d’Emergència i Acció
Humanitària valorarà les actuacions dutes a terme fins al moment, tractarà d’involucrar a
altres sectors de la població en el coneixement de l’esdeveniment, i coordinarà les
diferents accions de sensibilització amb els diferents actors implicats.

ITINERARI CONVOCATÒRIA
En cas que només es doni el criteri de la petició formal de dues o més ONGD, és a dir, el criteri C,
sempre i quan l’ONGD compleixi els requisits de la convocatòria, l’entitat podrà presentar el
projecte seguint el procediment senyalat a les bases d’emergència i acció humanitària de l’any en
curs.
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