
Reunió Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau 

09/06/2020 
 
1. Informació sobre les activitats i projectes desenvolupats a l’àmbit de cooperació des 
de l’anterior reunió del Consell: Sant Jordi Solidari; Festa del Comerç Just; convocatòria 
subvencions 2020/21; nou Pla Municipal d’Educació per a la Solidaritat i nova web 
www.barrejant.cat. 
 
Sant Jordi Solidari 
 

• Setmana 20-24 d'abril: publicació diària d'una càpsula de propostes bibliogràfiques a 
les xarxes socials (propostes infantils, per adults, recursos pedagògics i informació i 
dades sobre les roses de proximitat) 

 
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
 

• 9 maig: compartim a les xarxes socials el manifest elaborat per La Coordi 
 

• Durant la setmana es comparteixen les publicacions de La Coordi a les xarxes socials 
 
 
Subvencions concedides a la convocatoria 2020/2021 
 

TÍTOL PAÍS ENTITAT 
IMPORT   
TOTAL 

IMPORT 
SUBVENCIÓ 

Dona, igualtat i treball digne 
al Marroc 2019-2022 (Fase 
II) 

Marroc Fundació Josep 
Comaposada/ 
Sindicalistes Solidaris 

101.515,00 € 15.000 €  
(7.500 al 2020 i  
7.500 al 2021) 

Accés al dret a un habitatge 
digne amb sanejament bàsic 
per a 49 dones i les seves 
famílies en situació de 
vulnerabilitat de la comunitat 
rural de H. R. Palyam, a 
l’àrea de Madakasira, 
districte d’Anantapur, Índia 

Índia Fundació Vicente 
Ferrer 

168.709,45 € 15.000 €  
(7.500 al 2020 i  
7.500 al 2021) 

Centre de Santé Mentale 
Dalal-Xel Thiès 

Senegal Fundació Juan 
Ciudad 

55.899,23 € 15.000 €  
(7.500 al 2020 i  
7.500 al 2021) 

Drets econòmics i 
alimentació amb perspectiva 
de gènere a San Miguelito, 
(Nicaragua). 

Nicaragua Desos Opció 
Solidària 

329.534,14 € 15.000 €  
(7.500 al 2020 i  
7.500 al 2021) 

Promoció del respecte i 
compliment dels Drets 
Humans per part de les 
Empreses Transnacionals 
(ETS) a Colòmbia. 

Colòmbia Fundació Pau i 
Solidaritat 

117.950,00 € 15.000 €  
(7.500 al 2020 i  
7.500 al 2021) 

Ampliació de l’escola 
salesiana de secundària a 
Mimboman (Yaoundé-
Camerún). Fase II 

Camerún VOLS Voluntariat 
Solidari 

128.864,82 € 15.000 €  
(7.500 al 2020 i  
7.500 al 2021) 

 



 
Subvenció denegada per manca de pressupost a la convocatoria 2020/2021 
 

TÍTOL PAÍS ENTITAT IMPORT  TOTAL 
SUBVENCIÓ 

SOL.LICITADA 
Origen Yeumbeul: La 
(in)formació salva vides 

Senegal Dunia Kato/ 
Fundació Pro 
Activa Open 
Arms 

86.152,00 € 14.972,00 € 

 
Elaboració del Pla Municipal d'Educació i Formació per la Solidaritat -PMEFPS (febrer-
maig 2020): 
 
Recollida de dades:  
 

• Qüestionari virtual adreçat a: 
 -Centres educatius 
 -Entitats del Consell de Cooperació 

 
• Entrevistes virtuals amb diferents unitats i departaments de l'Ajuntament per plantejar 

possibles sinèrgies i un treball més interdisciplinar: cultura, educació, mediació, igualtat, 
joventut, comunicació... 

 
Anàlisi i tractament de dades qualitatives i quantitatives: 
 

• Anàlisi del calendari anual d'activitats sensibilització: nombre d'assistents, evolució de 
la despesa, nombre d'activitats realitzades, participació de les entitats, etc. 

 
• Anàlisi de les activitats als centres educatius ofertades a la guia: per temàtiques, 

demanda, despesa, per cicle educatiu, etc. 
 

• Elaboració d'un DAFO (informació extreta dels qüestionaris i  entrevistes als centres 
educatius i entitats) 

 
• Redacció del Pla: Context, Introducció, Metodologia, Objectius, línies estratègiques... 

 
 
Nova pàgina web (www.barrejant.cat) 
 
-Revisió i actualització de continguts  
-Revisió i actualització de la imatge  
-Reestructuració dels diferents apartats 
 
 
 


