
PLA D'ACCIÓ
2021
ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL



OBJECTIU DE LA PRESENTACIÓ

TREBALLAR PER UNA
POLÍTICA DE

COOPERACIÓ
DESCENTRALITZADA

BASADA EN EL TREBALL
TRANSVERSAL,

RECUPERANT SINÈRGIES
I PODENT DEBATRE
SOBRE EL TIPUS DE
COOPERACIÓ QUE

VOLEM.



EIXOS DE TREBALL DE L'ÀREA DE
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

 
 

EIX 1 - Accions derivades de l'AOD
 
 

EIX 2 - Accions d'Interculturalitat, vinculat a la Regidoria de
Persones, Comunitat i Agenda 2030

 



A càrrec de la Quota
de soci€

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament 2021 
(Quota anual)

Intenció de poder estar més presents en les comisions de treball i
poder implicar-nos en les campanyes que s'endeguen a nivell
d'adm. locals. Es forma part de les Comissions següents (aprox.
reunió mensual):

- DDHH
- Sàhara
- Codesenvolupament
- Migracions i desenvolupament
- Mon local i refugi
- Municipalisme

Redacció de les bases
Guia en EGiBDH
Formació EGIBDH

Convocatòria oberta

Avaluacions i resolucions

Març

Abril/Maig

Juny/Juliol

 
 

EIX 1
Accions derivades

de l'AOD

Convocatòria de subvenció 2021 

Línea 14-16 d'ajuts a projectes de Cooperació Internacional,
Acció Humanitària i Codesenvolupament

COOPERACIÓ INDIRECTA1.

90.000€

Aquí estarien inclosos
els 25.000€ de la

diputació



Codesenvolupament

Proposta d'avaluació del procés general, amb entitats participants i amb
entitats locals especialistes en el sector.

Conveni de col·laboració amb Amics de
Cuba

Cessió gratuïta de vehicles i contenidors fòra d'ús per a l'enviament a
l'Havana campo-Cuba

Vehicles en
desús €

3.500€

Signatura del conveni
Febrer-març

 

Pagament quota Taula Catalana per al Codesenvolupament. 

procés avaluatiu amb entitats participants

Procés avaluatiu amb la ciutadania i agents locals

Presentació pública de l'avaluació

Febrer

Maig

Juny

Juliol/setembre

 

EIX 1
Accions derivades

de l'AOD

COOPERACIÓ INDIRECTA1.



Convenis de Cooperació Bilateral

Lleida amb el Sàhara: "Cicles Formatius a Terreny"
Cedesco-Ibem de formació de tècnics municipalistes a Cochabamba
Projecte "Joves Solidaris" amb Alpicat Solidari

1.
2.
3.

Agermanament amb Lèrida (Colòmbia)

Inversions i cooperació amb la ciutat agermanada de Lérida.
Previsió de nova línea de treball amb la responsable de l'Agermanament per
vincular-la a accions d'EpTS a Lleida. 11.900€

Col.laboració responsable a
Lérida

Manteniment oficina
Projecte Cooperació

12.000€

Convocar al Comitè de l'Agermanament

Activitat d'EpTS post signatura acord de Pau (ICIP, Taula per
Colòmbia i entitats locals presents a Lèrida)

Febrer/Març

Maig/Setembre

 

BOLIVIA:
Possibilitat que no es pugui realitzar per la
situació sanitària. Queda pendent el del
2020 d'execució.

 

EIX 1
Accions derivades

de l'AOD

COOPERACIÓ INDIRECTA1.

SÀHARA
S'han iniciat les formacions del projecte als INS
ronda i Episcopal. S'aplaça el viatge fins octubre
segons situació sanitària.

 

5.000€

3.500€

ALPICAT SOLIDARI
S'han iniciat les formacions del projecte a l'INS Manel de Montsuar
S'aplaça el viatge fins setembre segons situació sanitària.
Projecte conjunt amb Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida



Convocatòria de subvenció 2021

Línea 15 d'ajuts a projectes d'Educació per a la Transformació
Social (EpTS), els Drets Humans (DH) a la Ciutat i la Memòria
Democràtica i la Interculturalitat. Convocatòria comuna amb Drets
Civils.

La convocatòria inclou Interculturalitat però es planteja la
possibilitat que aquesta part es cobreixi amb un pressupost a part
derivat de la Regidoria de Persona, Comunitat i Agenda 2030.

32.000€

Redacció de les bases
Presentació de la Guia
 Formació EGIBDH

Convocatòria oberta

Avaluacions i resolucions

Març

Abril/Maig

Juny/Juliol 

 
 

2. SENSIBILITZACIÓ
INDIRECTA

EIX 1
Accions derivades

de l'AOD



Projecte "Món Solidari-Lleida, Ciutat
Solidaria"
Material educatiu per a treballar temàtiques vinculades a la solidaritat i la
diversitat cultural. 

Intenció de replantejar el projecte amb els difernts agents de la ciutat de Lleida
relacionats amb la temàtica tot i que aquest any queden moltres coses lligades a
l'acció que no es va poder realitzar al 2020.

4.000€

EIX 1
Accions

derivades de
l'AOD

Obra de teatre POLS, dirigida a l'alumnat de 2on d'ESO dels INS de
Lleida. 10 de Març a la tarda, dirigida a la ciutadania.

Circuit Solidari, dirigit a l'alumnat de 6é de primària dels CEIPS de
Lleida.

Enviament de la Guía 2021-2022 als Centres Educatius de Lleida.

10 de març i 13 d'abril

Abril/Juny:

Juny

 

Conveni amb la UDEC

3. SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA

8.000€
Conveni amb La Coordinadora d'ONGD i
aMS de Lleida

10.000€



Recepció infants sahrauís
Aquest any els infants sahrauis no vindran. Amb la finalitat de compensar
aquesta falta d'embaixadors del poble Sahrauí es realitzaràn diferents
campaneys de suport (penjada de Banderes el 27F i aprovació de Moció al
Ple...)

20 de juny de 2021

0€

1.000€

15 i 16 de juliol de 2021

Cinemón 2021
Cicle de Cinema Solidari al carrer. Temàtica senegal a càrrec de l'Associació
Veïns del Món conjuntament amb AMELL i entitats de Senegalesos de la
ciutat.
Aquesta activitat queda vinculada a accions no executades de l'any 2020.

2.500€ 

3. SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA

EIX 1
Accions

derivades de
l'AOD

Dia Internacional de la Persona
Refugiada
Plantegem l'opció de vincular-los a les activitats que ja s'estan duent a terme
a Lleida en el marc de la comissió de la Coordindaora d'ONGD i sumar
esforços.)



 De maig a Setembre de 2021

Celebració dels 20 anys de la Taula per Colòmbia

Com a membres de la Taula per Colòmbia ens proposem estar més actius i presents
en les campanyes que s'endeguen com a municipis Catalans.

Proposta d'activitat d'EpTS entorn l'acord de Pau, conjunta entre Ajuntament, Comitè
de l'Agermanament, Taula per Colòmbia, ICIP i ONGD/entitats/associacions locals
colombianes o presents a Colòmbia.

0€
Forma part de la

Quota

3. SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA

EIX 1
Accions

derivades de
l'AOD Edició de petits "Clips" de les entitats membres de la Taula

Participació conjunta amb l'ICIP per realitzar un
reconeixement de les dones exiliades víctimes de violència.
Diagnòsi d'entitat a Lleida, suport institucional amb Moció i
Taules de diàleg (internes amb entitats i externa amb
ciutadania) 

Participació a la Taula Rodona sobre la situació de
Violència a Colòmbia 
Formacions entorn a la vulneració de Drets

Participació en la difusió de les lligues de les associacions
de dones Colombianes

Maig

Abril/Maig

Maig 

 



Dia dels Drets Humans

D'octubre a novembre de 2021

10 de desembre de 2021

0€

4.287€

Trimestralment durant l'any 2021
Difusió de Conflictes Internacionals
Cicle de conferències telemàtiques, online i en directe, amb la finalitat de,
trimestralment, donar a conèixer actuals conflictes internacionals. Intenció de
programar conjuntament amb entitats locals.

Pendent
pressupostar

Cinemón Xic 2021
Cicle de Cinema Infantil en Valors. 4 sessions de cinema per a públic familiar 

Enviament als centres del material "Mapa dels DH".

Celebració del dia dels DH emmarcat també en la
campanya que endega la Comissió de DDHH del
FCCD

Febrer/Març de 2021

10 de desembre de 2021

3. SENSIBILITZACIÓ 
DIRECTA

EIX 1
Accions

derivades de
l'AOD



Pla Director

 Contractació 
externa

+ 25.000€
Directes a

convocatòria

Conveni amb la Diputació de Lleida

Enquesta inicial. Diagnòsi entitats Cooperació - UDL
Maquetació guia EGiBDH - Grup motor

Formació per entitats en EGiBDH 

Diagnòtic participatiu (inici de tallers)

Sessions treball amb grup focal i diferents regidories .
Esborrany

Maquetació final i presentació resultats

Març de 2021

Abril de 2021

Juny a finals setembre de 2021

Novembre de 2021

Desembre de 2021

Elaboració de l'enquesta diagnòsi.

Formacions en EGIBDH

Elaboració resultats de l'enquesta diagnòsi

Formacions en Cooperació Descentralitzada

Març de 2021

Abril de 2021

Març/Abril de 2021

A concretar data

3.000€
Formacions

4. TREBALL TRANVERSAL

EIX 1
Accions

derivades de
l'AOD

10.500€



1.500€
Web Àrea de Cooperació Internacional
(manteniment)

Creació de la pàgina Web i actualització continua
Febrer de 2021

Gestió dels Òrgans de Participació
Sectorial: CMC/CA/CEAH

Possibilitat de poder iniciar els tràmits de modificació de reglaments

Assessorament a ONGD i col·lectiu 
migrat

Seguiment d'expedients resolts 
i tramitats

4. TREBALL TRANVERSAL

EIX 1
Accions

derivades de
l'AOD



600€

718€

6.500€

4. TREBALL TRANVERSAL

EIX 1
Accions

derivades de
l'AOD

Quota Taula per Colòmbia

Quota Coordinadora Catalana
d'Ajuntament Solidaris amb el Poble
Sahrauí

Quota Fons Català de Cooperació per al
Desenvolupament

SUPORT INSTITUCIONAL



EIX 2 -
Interculturalitat. 

 Regidoria "Persones,
Comunitat i Agenda

2030"

ACCIONS

FOCCS
Suport i reforç de capacitat amb la finalitat de potenciar l'autonomia. Es
preveu formacions sobre què és la Interculturalitat i cóm aplicar-la a projectes
d'EpTS; així com formació en NNTT i mediació

Desembre 2021

Commemoració del Dia de la Persona
Migrada
Previsió de editar càpsules presentació  de les diferents tipologies de
migracions.

Recerca de perfils i inici de videos.

Presentació de la Campanya i difusió de les càpsules.

De juny a setembre de2021

Desembre de 2021

De gener a desembre 2021



MigrantsIN3 - PENDENT PROJECTE
EUROPEU
Participació en el projecte Europeu; INovative INtegrations Labs for INclusive
Communities.

Inici de la documentació a convocatòria

Tallers deliberatius, LAB i conclusions.

Febrer de 2021

Durant el 2022

Programa Teixint Nova Ciutadania
Formacions en estrangeria, mediacions, assessorament jurídic de la mà del
col·legi de l'advocacia de Lleida.
Actuacions en mediació.
Col·laboracions en projectes de sensibilització.
Suportindividualitzat per l'enfortiment de l'estructura organitzativa de les
entitats.

Divulgació de l'exposició de la campanya "Treu les
Etiquetes"

Previsió d'acte públic com a tancament: taula rodona,
música, altres.

Febrer de 2021

Març de 2021

EIX 2 -
Interculturalitat. 

 Regidoria "Persones,
Comunitat i Agenda

2030"

ACCIONS


