
 
 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DESTINADES 
ALS PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 
                                                Convocatòria 2008-2009 
 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Abril  2009 
 
El Consell Metropolità de Cooperació Internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(CMC) ha abordat, en la seva reunió de 26 de març de 2009, les aportacions econòmiques als 
projectes de cooperació al desenvolupament presentats.  La seva proposta ha estat aprovada pel 
Ple de la Mancomunitat de Municipis (MMAMB) del dia 2 d’abril.   
 
Aquesta convocatòria bianual 2008-2009 s’ha fet tenint en compte els criteris del  “Pla Director 
de Cooperació Internacional i Foment de la Solidaritat” de l’AMB, aprovat pel CMC el 20 
d’octubre de 2006 i pel Ple de la MMAMB el 9 de novembre de 2006.  Per això es va aprovar un 
document de Criteris per als projectes d’iniciativa municipal i unes Bases per a la convocatòria 
dirigides a les ONG. 
 
 
Pressupost Cooperació 2008-2009 
 
 

Pressupost 2008 446.251,49 euros 
Pressupost 2009 466.535,65 euros 
               TOTAL 912.787,14 euros           

 
 
El 80% d’aquestes quantitats es destinen als projectes de cooperació, el 15% a sensibilització i el 
5% a emergències i ajudes humanitàries.  
 
Aquest 80%  es distribueix de la següent manera:  
 
Projectes d’iniciativa ONG,s:  30% 
Projectes d’iniciativa Municipal:  30% 
Projectes d’iniciativa metropolitana: 40%  
 
  

 Any 2008 Any 2009 Import total 
 

Projectes Iniciativa ONG,s 107.100,36 111.968,56 219.068,92 euros 
Projectes Iniciativa Municipal 107.100,36 111.968.56 219.068,92 euros 
Projectes Iniciativa Metropolitana 142.800,47. 149.291,40 292.091,87 euros 

TOTAL  344.830,69 340.773,86 730.229,71euros 
 
 



• Prioritats sectorials: 
 
El Pla Director estableix els principis rectors, els objectius i línies estratègiques i les prioritats 
transversals, sectorials i geogràfiques.  Mencionem ara les prioritats sectorials i geogràfiques per 
a la cooperació al desenvolupament:  
 
 

− Planificació estratègica de desenvolupament local 
− Gestió de l’aigua 
− Gestió de residus 
− Ordenació territorial i espais públics 
− Habitatge 
− Sostenibilitat ambiental 
− Mobilitat urbana i ordenació del transport públic 
− Municipalisme i metropolitanisme 
 

 
• Prioritats geogràfiques 
 

 
 Àrees prioritàries Àrees preferents 
   

Àfrica subsahariana Àfrica occidental Àfrica central 
Amèrica llatina Amèrica central Carib i zona andina 
Mediterrània  Magreb Pròxim Orient 

 
 
Des de l’AMB s’implementen tres tipus de línies de finançament: 
 
1.-  Iniciativa Municipal: 
 
Poden presentar-se els municipis ubicats dins de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. És a dir, els ajuntaments integrats a la MMAMB, l’EMA i l’EMT.   
 
Es convoquen mitjançant carta signada pel President del Consell Metropolità de Cooperació. La 
tramitació i la gestió es regula en el conveni establert entre el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i la Mancomunitat de Municipis de l’AMB.  El Fons fa les valoracions dels 
projectes presentats, gestiona els recursos i fa el seguiment i l’avaluació dels projectes finançats.  
Existeix i funciona una “Comissió de Seguiment i Avaluació”. 
 
Per poder optar a subvenció, els projectes hauran d’obtenir un minin de 50 punts sobre 100. 
L’aportació no superarà el 50% de l’import del projecte que es proposi. 
 
Degut a les característiques de la convocatòria, (pocs ajuntaments i tipus de projectes) s’ha 
decidit destinar 150.000 mil euros i deixar els altres 69.000  per fer una experiència de iniciativa 
concertada. Es tractaria de fer una prova pilot impulsant una concertació de varis ajuntaments de 
l’àrea de Barcelona amb varis ajuntaments d’una zona del sud, per tal d’impulsar un projecte que 
tingues una incidència més enllà d’una localitat. El CMC garantiria la  informació i la  
transparència del procés.    
 



 
Les subvencions aprovades son les següents: 
 

 
Títol 

 

 
País 

 
Ajuntament 

 
Aportació 

 
 
Reforç institucional i desenvolupament metropolità: 
capacitació i intercanvi d’experiències de tècnics i quadres 
administratius municipals per al desenvolupament local en 
els àmbits mediambientals de les regions metropolitanes de 
Santiago de Xile i Barcelona.  
 

 
 
Xile / 
Catalunya 

 
 
Badalona 

 
 
20.498,33 

 
Suport a la gestió integral dels residus sòlids i a 
l’enfortiment de les capacitats tècniques institucionals a la 
microregió del Pacífic  
 

 
El 
Salvador 

 
Montcada i 
Reixac 

 
25.000,00 

 
Millora de la qualitat de vida de diferents comunitats de San 
Juan de Limay: electrificació solar d’habitatges camperols 
 

 
Nicaragua 

 
Pallejà  

 
18.991,03 

 
Pavimentació de carrers i habilitació d’àrees verdes de la 
Municipalitat d’Ancón 
 

 
Perú 

 
Sant Adrià de 
Besòs 

 
22.005,62 

 
Enfortiment institucional a través de la millora a l’accés de 
l’aigua a San Miguelito 
 

 
Nicaragua 

 
Sant Boi de 
Llobregat 

 
23.814,84 

 
Millora integral urbanística, arquitectònica, paisatgística, 
ecològic i sistema de reg amb aigües tractades a l’Av. 
Pastor Sevilla a Villa El Salvador 
 

 
Perú 

 
Santa Coloma 
de Gramenet 

 
24.879,21 

 
Construcció de dos pous d’aigua potable i xarxa de 
subministrament a dipòsit a Bakou 
 

 
Camerún 

 
Viladecans 

 
14.810,97 

 
 

• Import tota l 
l 

 
 

150.000 

 
 



 2.- Iniciativa de les ONG’s: 
 
Els poden presentar les ONG’s amb seu social o delegació dins de l’àmbit territorial de l’AMB.  
 
S’ha convocat el concurs públic mitjançant les Bases aprovades.  El 31 de gener va finalitzar el 
termini de presentació. La valoració tècnica dels projectes ha estat realitzada pel CIDOB.  
 
 
Aquesta és la relació dels projectes, amb l’aportació econòmica acordada: 
 
  

Títol País 
 

Presentat 
 

Aportació 

 
Construint ciutadania  
 

El Salvador Cooperació 11.437,62 

Educació popular gobernabilidad democrática  El Salvador Educació Sense 
Fronteres 14.366,39 

Derchos Humanos de las mujeres, empoderamiento Marroc Entrepobles 12.291,08 

Fortalecimiento capacidades gestión social del agua Bolivia  Acsur las 
Segovias 13.685,40 

Reconstrucción provincia de Chincha Perú Fundeso 12.744,88 

Millora condicions higièniques i seguretat alimentària, 
Jenín Palestina 

Assemblea 
cooperació per 
la pau 

10.277,77 

Aigua potable i nutrició bàsica Costa d’Ivori Fundació 
Akwaba 8.655,24 

Projecte “Herbes medicinals” Equador Xarxa de 
consum solidari 12.485,28 

Uso adecuado materia orgánica, Riberalta Bolivia  CEAM 12.900,08 

Autogeneración de ingresos familias vulnerables Perú Fundació K-
MON 9.897,96 

Enfortiment associació artesanal Equador Creu roja 
Catalunya 5.686,78 

Desenvolupament de la dona a Thionk Essyl Senegal Barcelona Acció 
Solidària  11.377,11 

Subministrament aigua potable zones rurals Camerun Agermanament 
sense fronteres 8.340,82 



Títol País 
 

Presentat 
 

Aportació 

Xarxa pública fonts aigua potable, Yaundé Camerun Enginyeria 
sense fronteres 10.983,76 

Captació aigua de pluja, Usulután El Salvador REDS 9.827,74 

Tractament de residus municipi de Riit Liban Associació 
Catalunya-Liban 11.122,77 

Reduir la mortalitat infantil, Bas Congo 
República 
Democràtica 
de Congo 

Matres Mundi 11.122,77 

Construcció cinc pous d’aigua Burkina Faso Aigua per al 
Sahel 9.061,68 

Creació cooperativa rural, Pelotas Brasil Conosud 10.167,60 

Perforació d’un pou d’aigua a Kanifara Guinea 
Conackry Vols 3.339,00 

Centro de formación y desarrollo comunal Perú AYNE-E 9.297,22 

 
Import total 

 
219.068,95 

 
 
Les pròximes convocatòries per a aportacions econòmiques destinades a projectes de cooperació 
estan previstes per a la tardor - hivern de l’any  2010 i correspondran al bienni 2010-2011.  
 
Barcelona,  abril de 2009 
 


