PLA D’ACCIÓ 2022
ÀREA DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
OBJECTIU GENERAL
Crear polítiques públiques descentralitzades basades en l’AOD a través del
pla de treball de l’àrea de cooperació internacional basant-se en el Pla
Director de Cooperació 2013-16, prorrogat al 2020 i el treball per la cohesió
social i millora de la interculturalitat.

EIXOS DE TREBALL
L’Àrea de Cooperació Internacional te dos grans eixos de treball:
EIX 1- Accions derivades de l’AOD
EIX 2- Accions derivades de l’àmbit de la Interculturalitat.

EIXOS TRANSVERSALS
La perspectiva de gènere i la protecció de la infància, que s’integren
en totes les iniciatives amb el suport de l’Ajuntament de Lleida. Des de
la perspectiva de l’impuls de la igualtat d’oportunitats entre sexes en
l’accés efectiu als recursos, als serveis, a l’educació i a la formació i, en
especial, la potenciació de la plenitud dels drets humans i les llibertats
fonamentals de les dones i dels infants.
La participació ciutadana en totes les accions de desenvolupament,
treballant entorn a l’enfortiment estructural de la xarxa associativa del
municipi de Lleida.
Centralitzar l’Enfocament de la Cooperació en Base als Drets Humans
(EBDH) en totes les línies d’actuació i d’intervenció en solidaritat i
cooperació internacional.
Promoure
canvis
d’actitud
en
termes
de
sostenibilitat
mediambiental, econòmica i social per assegurar la satisfacció de les
necessitats de les generacions presents i les futures a través del
desenvolupament sostenible.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible
L’enfocament intercultural pretén fomentar la convivència entre les
persones de diferents cultures i religions a través d'una mirada
centrada en la persona com a protagonista i titular de drets.
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EQUIP TÈCNIC
L’Àrea de Cooperació Internacional, ubicada a la primera planta del edifici
Mercolleida (Av. Tortosa, 2), compta amb el següent personal adscrit:
Cap d’Unitat Tècnica Cooperació, responsable d’organitzar i coordinar els
programes i projectes de cooperació internacional, de migracions i
d’interculturalitat per al foment de la convivència i la cohesió social que
l’Ajuntament de Lleida dugui d’acord amb els objectius fixats pels
responsables. (SENSE COBERTURA)
2 Tècniques de grau mitjà, interines, encarregades de la gestió dels
programes i projectes subvencionats, en relació amb:
La cooperació internacional: Cooperació directa (Agermanament amb
Lérida Tolima Colòmbia, Codesenvolupament, Cooperació bilateral;
Educació per al Desenvolupament I gestió de convocatòria Pública)
Les migracions i la interculturalitat: Programa Teixint nova ciutadania i
projectes adreçats al foment de la convivència i la cohesió social amb els
diferents col·lectius migrants de la ciutat.

PRIORITATS
D’acord amb el Pla director de Cooperació vigent PERÒ EN VISTA A LA NOVA
REDACCIÓ DEL Pla 2022, prioritza el treball en els marcs següents:
Treballar per al reforç de capacitats de les entitats presents a la ciutat de
Lleida amb la finalitat de millorar la cooperació i l’EpTS que es realitza des de
la nostra ciutat.
Crear consciència crítica ciutadana vers els valors de solidaritat i justícia
social, potenciar les accions de sensibilització i educació per a la
Transformació Social (en especial el treball en l’àmbit educatiu), millorar
l’impacte de les accions i procurar la unitat d’esforços i coordinació en
l’execució dels diferents programes i projectes, tant municipals com els
proposats per les ONGD locals.
Potenciar el treball en xarxa dels principals agents de cooperació de la ciutat
de Lleida i treballar coordinadament:
Promoure el treball amb la Unitat de Desenvolupament i Cooperació i el
Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat per tal de consolidar
a la ciutat de Lleida un centre d’investigació i formació de referència
d’important pes a la ciutat en l’àmbit de la cooperació internacional.
Promoure l’estructura organitzativa de les ONGD locals i el treball en
xarxa amb les entitats, tot potenciar el reforç de capacitats.
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Promoure l’intercanvi d’experiències i la transferència de coneixements
als pobles i col·lectius empobrits per part d’aquelles persones físiques o
jurídiques públiques i privades interessades a participar en programes i
projectes de desenvolupament.
Recuperar el nexe d’unió entre la institució municipal, les entitats i els
diferents agents locals al voltant de la definició d’eixos i continguts
estratègics definits conjuntament des de l’any 1994.
Treballar coordinadament amb altres agents de cooperació, tant de
Catalunya com de la resta de l’Estat fent pal·les de la realitzat de la
Cooperació local descentralitzada.
Visibilitzar amb criteris de transparència la cooperació al desenvolupament
realitzada des de la nostra ciutat com a referent estatal en aquesta matèria,
tot promovent la divulgació de les accions i projectes desenvolupats, així com
de la realitat dels pobles i col·lectius empobrits. Dotar d’informació pública,
permanent, sistemàtica i qualificada la ciutadania de Lleida.
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 alinear en la base les polítiques públiques de cooperació locals
amb les de l’Agència Catalana de Cooperació. 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 de Lleida.
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.
Enfortir l’Agermanament i les línies de treball de l’Agermanament de Lérida
(Tolima) a Colòmbia.
Redacció d’un nou Pla Director
Consolidar l’equip humà del Departament de Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Lleida i garantir l’especialització, la continuïtat i la visibilitat
de l’acció, tot assegurant una cooperació de qualitat i transparència de la
gestió amb personal especialitzat en pro de la cooperació Descentralitzada.
Promoure la coordinació interna entre els diferents departaments municipals
per fer més eficient i eficaç la sensibilització i l’educació al desenvolupament
envers la ciutadania.
Treball amb xarxa amb la Diputació de Lleida amb la finalitat de
l’enfortiment de la cooperació Desentralitzada.
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PROGRAMA "TEIXINT NOVA CIUTADANIA"
Es tracta d’un programa iniciat l’any 2012 per dinamitzar i consolidar les entitats
de persones migrants. El programa tracta d’afavorir la creació de xarxes d’ajuda
mútua i xarxes d’entitats per a potenciar la inclusió de les persones migrants en
la xarxa ciutadana, fomentar la convivència i la cohesió social.
La perspectiva que orienta el projecte és el treball comunitari intercultural 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 dels nous veïns i veïnes en el conjunt
del teixit associatiu lleidatà, reforçant la seva estructura externa.

PLA D’ACCIÓ 2022
ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

EIX 1- Accions derivades de l’AOD
L’Ajuntament de Lleida destinarà durant el 2022, la quantitat de XXXXXXXX €
en actuacions vinculades:

COOPERACIÓ INDIRECTA
ACCIONS
Convocatòria 2021 per atorgar ajuts a
projectes de cooperació internacional,
acció humanitària i codesenvolupament.

VINCULACIÓ
ECONÒMICA
Aportació total de 71.400€ tenint
en compte conveni de Diputació.

INDICADORS
Elaboració
de
Convocatòria,
aprovació
òrgans
de
govern,
publicació
BOP,
resolucions, difusió.
Actualització de tràmit online i formularis projectes.
Elaboració de requeriments
de documentació.
Valoració
de
projectes
UDEC 100%

TEMPORALITZACIÓ
BASES:
Febrer: Aprovació al Ple
Setmana de l’1 de març:
publicació al BOP - un mes
d’exposició pública. Si no hi
ha esmenes, es farà el
tràmit
per
aprovació
definitiva de les bases.

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES
Realitzar una presentació de
la convocatòria abans que
surti, amb resolució de
dubtes per les entitats.

CONVOCATÒRIA:
20 abril CI
26 abril JG: Aprovació
FINAL ABRIL – TOT MAIG:
CONVOCATÒRIES
OBERTES.

Aportació quota anual al FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT,
Per al finançament de diferents
projectes
de
cooperació
i
sensibilització i codesenvolupament
realitzats conjuntament.
Treball en les diferents comissions de
pau,
municipalisme
i
codesenvolupament amb especial
èmfasi en l’atenció a la crisi de les
persones refugiades tant en l’atenció
en els propis camps de refugiats, com
en l’atenció als refugiats en ruta,
comen el disseny de l’acollida a la
sensibilització de la població a les
nostres ciutats.

Aportació total de 6.500€.

Assistència
a
les
assemblees,
junta
executiva.
Assistència
a
les
comissions
de
codesenvolupament,
DDHH, Migracions, Sàhara
i Jurídica.
Executar
diferents
propostes que surtin de les
comissions de treball.

Les Comissions generalment
tenen caràcter de reunió
mensual.

Ens han demanat participar
en la Comissió de Ciutats
defensores del DDHH. Caldrà
valorar-ho.
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COOPERACIÓ DIRECTA
ACCIONS
AGERMANAMENT AMB LÉRIDA
(COLÒMBIA).
Inversions i cooperació amb la ciutat
agermanada de Lérida

CONVENIS
BILATERAL:

DE

COOPERACIÓ

VINCULACIÓ
ECONÒMICA

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES

Elaboració del Pla anual ‘22
d’accions
vinculades
a
l’agermanament.
Elaboració i aprovació del
nou conveni.
Coordinació
entre
coordinadores
d’agermanament
Justificació de les accions
d’anys anteriors.
Inici del nou pla de treball en
xarxa
amb
altres
departaments
de
l’Ajuntament de Lleida i
entitats de Lérida..

Tràmit admin pagament de
sou salari i manteniment
oficina: Febrer
Convocar
Comitè
Agermanament
per
presentar pla de treball ‘22:
Febrer-Març
Elaboració d’una activitat
de sensibilització entorn a
la situació post signatura
d’acord de Pau amb l’ICIP,
la Taula i les entitats locals
que treballen a Lérida: Maig
o Setembre
Definició
de
projecte
finançable: de febrer a
setembre
(proposta
presentació Projecte ESF)
Justificació administrativa
projectes anys anteriors:
abril

Es proposa per aquest 2022
iniciar una nova línia de
treball dins l’agermanament
com a línia d’EPTS a la
ciutat de Lleida.
Proposta de vincular al
Comitè de l’Agermanament
en un òrgan més participatiu
en que pugui desenvolupar
activitats.
Activitat conjunta amb ICIP
– Taula per Colòmbia

Projecte Lleida amb el Sahara:
12.000€

Actualització de tràmit online i formularis projectes i
documentació nominativa
Elaboració de Conveni,
aprovació
òrgans
de
govern.
Signatura de Conveni.
Establiment de Plans de
treball per conveni.
Seguiment de les accions
mitjançant les diferents
comissió establertes per
aquest objectiu
Avaluacions/Memòries de
les accions.

Demanda doc, nominativa i
gestió admin de l’exp.:
Febrer
Reunions i posada en
marxa projecte: Març-maig
Formacions: De gener a
juny
Possibilitat viatge: març
Retorn: maig

Aquest
any
s’incorpora
l’escola
d’arts
Leandre
Cristòfol amb la possibilitat de
reforçar la última fase del
projecte (el retorn).

Aportació en espècie
Vehicles
provinents
del
dipòsit
municipal.
(Generalment
uns
20
vehicles)

Elaboració de Conveni,
decrets de cessió de
vehicles i aprovació òrgans
de govern.
Revisió del compliment de
la normativa.
Signatura de Conveni.
Cessió
d’uns
19-20
vehicles fora d’us del
dipòsit municipal.
Difusió de l’acte.

Gestió de la demanda a
Medi Ambient; Gener
Tramitació
expedient:
Febrer
Signatura conveni: Maig

Ja s’han iniciat els tràmits per
als contenidors.

- PROJECTE LLEIDA AMB EL
SAHARA: HI PARTICIPEN INS
RONDA,
L’INS
TORREVICENS,
EPISCOPAL , JOAN ORÓ I EAM
Dins el marc d’aquest programa
s’executa el projecte Cicles Formatius
a Terreny. Projecte de formació i
sensibilització per a la solidaritat dirigit
a alumnes i professors de Cicles
Formatius de Grau Superior de la
família de “serveis socioeducatius i a
la comunitat, Sociosanitari i esportiu”
que inclou un viatge a un campament
de persones refugiades Sahrauís a
Tindouf, Algèria

Per a la cessió gratuïta de vehicles i
contenidors de brossa fora d’us per
enviar-los a l’Havana Campo- Cuba

TEMPORALITZACIÓ

Manteniment de la Oficina
de l’Agermanament.: 500€
Sous i salaris de la
Coordinadora de Lleida a
Lérida: 4.800€
Quota de la taula catalana
per la pau i els drets humans
a Colòmbia: 600€
Finançament per executar
les línies del pla d’acció:
6.000€

Per a potenciar la cooperació bilateral
entre el municipi de Lleida i els
Campaments de Refugiats Sahrauís.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB AMICS DE CUBA:

INDICADORS
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COOPERACIÓ DIRECTA
ACCIONS
CONVENI AMB ALPICAT SOLIDARI

VINCULACIÓ
ECONÒMICA

Implicació en la política de cooperació
Catalana
a
Lleidatravés
del
finançament de formacions conjuntes
amb la Taula pel Codesenvolupament
i el FCCD

TEMPORALITZACIÓ

3.500€

Actualització de tràmit online i formularis projectes i
documentació nominativa
Elaboració de Conveni,
aprovació
òrgans
de
govern.
Signatura de Convenis.
Establiment de Plans de
treball per conveni.
Seguiment de les accions
mitjançant les diferents
comissió establertes per
aquest objectiu
Avaluacions/Memòries de
les accions.

Formacions: De gener a
març
Possibilitat viatge: Juny
Retorn: Setembre

3.000€
500€ quota
Codes

Seguiment dels grups en
execució de projecte.
Tancament dels projectes
pendents.
Difusió de l’avaluació del
procés a Lleida

Pagament de la quota a la
taula Catalana per al
Codesenvolupament: març
Formacions: Febrer/març

Per al projecte Joves Solidaris (amb
coordinació
amb
Coordinadora
d’ONGD i aMS de Lleida, i INS Manel
de Montsuar)

CODESENVOLUPAMENT

INDICADORS

Taula

Catalana

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES

Les formacions ja estan
planificades i es durant a
terme en 5 sessions en
dissabtes al matí.

SENSIBILITZACIÓ INDIRECTA
ACCIONS
Convocatòria 2021 per atorgar ajuts a
projectes
d’Educació
per
la
Transformació Social, els DH a la
Ciutat i la Memòria Democràtica i la
Interculturalitat

VINCULACIÓ
ECONÒMICA
32.000€ (Totes les línies)

INDICADORS

TEMPORALITZACIÓ

Elaboració
de
Convocatòria,
aprovació
òrgans
de
govern,
publicació
BOP,
resolucions, difusió.
Actualització de tràmit online i formularis projectes.
Posada en marxa de
l’aplicatiu on line share per
gestió de projectes.
Elaboració
de
requeriments
de
documentació.
Valoració de projectes

BASES:
Febrer: Aprovació al Ple
Setmana de l’1 de març:
publicació al BOP  un
mes d’exposició pública. Si
no hi ha esmenes, es farà
el tràmit per aprovació
definitiva de les bases.
CONVOCATÒRIA:
20 abril CI
26 abril JG: Aprovació
FINAL ABRIL – TOT MAIG:
CONVOCATÒRIES OBERTES

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES
Recordar
que
aquesta
convocatòria es comuna amb el
Departament de Drets Civils i
actualment es financen aquí
dins
els
projectes
d’Interculturalitat. Caldria per
aquest 2022 fer una separació
de pressupost al menys en
quant a projectes intercultural
ja que aniríem amb la partida
de la regidoria de Persona,
Comunitat i Agenda 2030.
Cal també repensar el model
d’avaluació externa i saber si
es vol continuar contant amb
l’avaluació del FCCD. Des
d’Ajuntament es seria partidari
que ho realitzes algun actor
local amb més coneixement de
la realitat de la situació del es
entitats locals.
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SENSIBILITZACIÓ DIRECTA
VINCULACIÓ
ECONÒMICA

ACCIONS

INDICADORS

TEMPORALITZACIÓ

CINEMÓN XIC
3/4 sessions de cinema en valors.
Amb la participació de 400 persones
en cada sessió.

6.000€

Programació de 4 sessions que
treballin
temàtiques
de
consciencia crítica per famílies

Recerca i reserva sales: març
Recerca films i elaboració
programa: abril, maig
Cartell: Setembre
Passis
films:
Octubre/novembre

OBRA DE TEATRE POLS
Organització obra de teatre POLS
que treballa els ODS per batxillerat i
ESO

4.000€

Organització 4 passis de
l’obra de teatre
Entrega de les guies POLS

març i Abril POLS
Fer la Guia ‘22: febrer
Difusió de la guia i
enviament als centres:
febrer

ODS CREATIUS
Activitat per escoles (scaperoom) que
dona a conèixer els ODS.

Personal tècnic

CELEBRACIÓ
DEL
INTERNACIONAL
DE
PERSONES REFUGIADES.

1.000€

DIA
LES

Recepció infants sahrauís.

Realització d’una activitat a
Lleida per commemorar el
dia
de
les
persones
refugiades. (possibilitat de
crear una performance pel
Carrer major amb l’AEM)

Recepció al Saló de plens

CINEMÓN 2022:
Cinema Solidari al Carrer, Durant el
tercer cap de setmana de juliol es
durà a terme la mostra de Cinema
Solidari .

5.000€

Celebració dia dels DDHH

Sense pressupost assignat

Difusió de conflictes

1500€

JOC VIRTUAL ODS:
ODS.PAERIA.CAT
Difusió i treball amb els centres per a
la seva utilització

Realització de al menys 10
sessions

Organització de 2 jornades de
cinema per conèixer la realitat
de Colòmbia (incloure diferents
activitats de EpTS)

Nº de material enviat

Organització de 3 xerrades
durant tot l’any amb les diferents
problemàtiques mundials.

Enviar informació del joc a
escoles
Oferir partides de joc amb la
nostra tutela
Penjat a Educació a l’Abast.
Difusió en xarxes

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES
Possibilitat de contar amb
alguna activitat o presentació
paral·lela de material.

Curs 22-23

Activitat de nova creació,
caldrà avaluar l’impacte i
resultat

20 de Juny

Intenció de poder-nos unir a
les accions que ja realitza el
grup de la Coordinadora
d’ONG.

* Segons situació sanitària

Principis Juliol

15 i 16 de Juliol

Temàtica
Colòmbia.
Possibilitat de pensar una
activitat des de Aj. Lleida per
donar a conèixer la situació a
Colòmbia després de la
signatura de l’acord de Pau.
Amb col·laboració de la
Taula, de l’ICIP, de les
entitats colombianes i ONG
de Lleida que treballen a
Colòmbia
i
del
C.Agermanemnt.

- 10 de desembre
novembre
de
2022:
enviament als centres del
material Mapa mural

Una per trimestre

Webinar o petites càpsules
informatives (una al trimestre)
sobre
conflictes.
Col·laboració UDL i Coordi +
Col·lectiu especialitzat
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SENSIBILITZACIÓ DIRECTA
ACCIONS

VINCULACIÓ
ECONÒMICA

INDICADORS

TEMPORALITZACIÓ

Conveni
amb
la
Unitat
de
Desenvolupament i Cooperació de la
Universitat de Lleida (UDEC)

8.000€

Seguiment i valoració de
projectes de cooperació,
emergències
i
acció
humanitària i cooperació
directa.
Potenciació del Centre de
Documentació
per
al
Desenvolupament- CDOCS
Participació en el procés
d’elaboració del Pla Director

Demanda
de
documentació
i
inici
expedient: Febrer
Justificació conveni anys
anteriors: juny-juliol

Conveni amb La Coordinadora
d’ONGD
i
altres
Moviments
Solidaris de Lleida

10.000€

Participar en el seguiment i
la consecució del Pla
Director de Cooperació de
l’Ajuntament de Lleida
Enfortir
i
consolidar
l’estructura interna de la
Coordinadora d’ONGD
Donar
conèixer
la
Coordinadora a les ONGD i
moviments solidaris que no
en formen part mitjançant
les
línies
de
difusió
previstes.
Treballar amb la resta
d’agents solidaris de la
ciutat de Lleida, per a la
formació i sensibilització de
la ciutadania de Lleida,sobre
la
realitat
política,
econòmica, social i cultural
que envolta les relacions
nord sud i problemàtica
general dels pobles i
col·lectius empobrits.
Impulsar la recerca dels
diferents
materials
i
recursos
educatius
elaborats per les ONGD i
moviments
solidaris
de
Lleida, per tal de generar un
fons inventariat que pugui
ser consultat via web a
disposició de les escoles,
professors i entitats de la
ciutat (Sac Solidari).
Enfortir els processos de
suport a les Entitats que
treballin en l’àmbit de l’EpD,
mitjançant
un
suport
estructural, assessorament
tècnic al cicle del projecte,
assessorament
jurídic,
suport informàtic i de
software adaptat a la gestió
d’associacions sense ànim
de lucre.

Demanda
de
documentació
i
inici
expedient: Febrer
Justificació conveni anys
anteriors: juny-juliol

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES
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TREBALL TRANSVERSAL
ACCIONS

VINCULACIÓ
ECONÒMICA

Conveni amb la Diputació de Lleida

Ingrés 25.000€

Elaboració pla director

INDICADORS

TEMPORALITZACIÓ

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES

Presentació de la diagnosi
realitzada sobre l’AOD a
territori
Lleidatà
en
col·laboració amb el FCCD

Març 2022

Es proposa repensar en
contingut del conveni per l’any
2022.

Pagat pressupost 21

Redacció del Pla Director
Execució dels processos
participatius

Març 2022

* Veure pla de treball concret

Formacions en EGiBDH

3.000€

Número d’inscrits
Número formacions

Es proposen 1 curs al mes de
març

* En el curs es proposa
treballar una primera part amb
UDEC

Difusió de les accions

Manteniment Web: 1.500

Creació de pàgina web
Presencia a Xarxes Social
Fitxes de premsa i difusió
actes

Febrer

Gestió dels Òrgans de Participació
Sectorial
Consell Mixt de Cooperació
Comitè d’Agermanament amb
Lérida

Seguiment tècnic

Número
de
reunions
convocades. Mínim una a
l’any
Nova redacció de normes
d’ús del CMC

CMC presentació Pla de
treball 2022: Febrer
CA: Febrer. Presentació del
pla de treball a Colòmbia

Es marca aquest 2022 per
treballar en la nova redacció
de reglament del CMC

Assessorament per a la creació i
fundació
d’ONGD,
procediments
d’inscripció
als
corresponents
registres, aclariments respecte als
formularis,
així
com
també
assessorament persones que volen
marxar com a cooperants i voluntaris
a països empobrits.

Seguiment tècnic

Número d’atencions

Permanent

Es marca aquest 2022 per
treballar en la nova redacció
de reglament del CMC

Nº Expedients resolts i
tramitats

Permanent

En l’actualitat també es gestiona
tot el contacte amb els col·lectius
de persones migrades de la ciutat
de Lleida, en quant al seguiment
de les associacions, oferiment de
recursos i reforç de capacitats.

Seguiment expedients

Suport institucional

Aportació total de 7.818€

Pagament de les quotes
Assistència a les reunions

Taula per Colòmbia: 600€
Coordinadora
Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb
el Poble Sahrauí: 718€
Fons Català de Cooperació:
6.500€

Treball amb xarxa amb la direcció
general de cooperació. (DGC)

Personal tècnic

Participació en els grups de
treball

Tramitació
Març
Assistència
Permanents

expedients:
reunions:

Per aquest 2022 estan
plantejant augmentar quotes
d’alguns dels òrgans.
A la Taula per Colòmbia es
participarà en la propulsió,
identificació i seguiment de la
MISSIÓ
D’OBSERVACIÓ
ELECTORAL catalana.

PLA D’ACCIÓ 2022
ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

TREBALL TRANSVERSAL
VINCULACIÓ
ECONÒMICA

ACCIONS
Treball amb xarxa amb la Comissió
de Coordinació dels ens Locals.
(CCEL)

INDICADORS

TEMPORALITZACIÓ

Personal tècnic

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES
Se’ns ha demanat des de el
CCEL que abanderéssim la
línia estratègica 3 del seu pla
d’acció: Suport als municipis
perquè puguin disposar de
personal propi i especialista
en temes de cooperació al
desenvolupament

Seguiment activitats d’EpD (portada
d’exposicions i suport a les activitats
de les entitats)

EIX 2- Interculturalitat - Teixint Nova Ciutadania
L’Ajuntament de Lleida destinarà durant el 2022, la quantitat de XXXXXXXX €
en actuacions vinculades:
VINCULACIÓ
ECONÒMICA

ACCIONS
Programa TRANSFORMEM
Garantir la no discriminació i la igualtat
de tracte per part de l'administració
pública,
des
d'una
intervenció
fonamentada en el respecte, la defensa,
la promoció i la garantia dels drets
humans.
Aquest projecte planteja una actuació a
llarg termini, organitzada per fases
successives de treball, per poder
abordar la globalitat de la intervenció de
l'Ajuntament, treballant de manera
específica amb cadascun dels àmbits i
departaments de l'administració.
.
PROGRAMA
CIUTADANIA

TEIXINT

NOVA

Formacions
en
estrangeria,
mediacions
i
assessorament
jurídic anual: Conveni amb el
col·legi d’Advocats.
Actuacions en el camp de la
mediació.
Col·laboració en projectes de
sensibilització:
Cultura i Sabor
Balls tradicionals
Maridatge literari intercultural
L’Àgora de la Pau
Iftars
Activitats individualitzades amb les
diferents entitats, dirigides a
enfortir l’estructura organitzativa:
En l’actualitat es treballa amb
Meshta- Bulgària, Hawaa- Marroc,
Centre llatinoamericà, Ass.de
Camerunesos i Ass. Nigeriana.

Amb SOS RACISME
Contracte menor amb imputació
2022: 3.811,00€

Col·legi d’advocats: 4.706.90€

INDICADORS
Diagnosi realitzada
Definició dels departaments
on
es
tractaran
les
intervencions
Formacions

TEMPORALITZACIÓ
Curs 2022

Durant tot l’any

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES

PLA D’ACCIÓ 2022
ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
ACCIONS
Suport i reforç de capacitats per a
associacions en general però més
concretament amb les associacions de
persones migrades.
.

VINCULACIÓ
ECONÒMICA
Formació sobre què és la
interculturalitat i com aplicar-la a
projectes d’EpTS: 1.400€

INDICADORS
Treball en xarxa amb les
diferents entitats participants
en els projectes.

TEMPORALITZACIÓ
Juny

COMENTARIS
ACCIONS
VINCULADES
Activitat no realitzada del curs
2021

PRIORITATS D’ACTUACIÓ CONCRETES A MÉS A MÉS DEL FUNCIONAMENT
GENERAL PER AL 2022:
Reforç de capacitats per entitats (formacions en EGiBDH)
Pla director
Normes d’ús CMC
Impulsar l’agermanament amb les noves línies d’actuació

