PLA D’ACCIÓ

Cooperació al
desenvolupament

2021-2023

CENTELLES
setembre de 2021

Índex
1.
2.
3.
4.
5.

Eixos estratègics
Modalitats de Cooperació al desenvolupament
Metodologia
Eixos i accions del Pla d’Acció
Taula de Cooperació i Solidaritat

2

Centelles es proposa treballar per a la construcció d’una ciutadania global que, des de la pròpia
realitat local, coneix, actua i es mobilitza per un model econòmic, social i ambientalment
sostenible, contribuint a la defensa dels drets humans i a promoure la pau i la justícia tant al
propi territori com a nivell mundial.
Aquest nou Pla d’acció de Cooperació al Desenvolupament, ha de ser una eina que permeti
liderar des de l'Ajuntament una política pública que sigui capaç de sumar els esforços de les
entitats del poble en pro d'una estratègia integrada en el conjunt de l'acció municipal, eficaç i de
llarg termini en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament. Servirà per assentar
les bases d'una política pública de cooperació al desenvolupament que reculli la tradició de
treball del municipi en aquest àmbit, en el marc d'oportunitats i desafiaments que enfronta la
cooperació descentralitzada en l'actual context local i global.
El procés d’elaboració d’aquest pla, que s'ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona,
es va iniciar el 2019 amb una diagnosi del treball en cooperació i solidaritat realitzat fins al
moment a Centelles, i va seguir amb un procés participatiu amb la implicació de la ciutadania,
els membres del Consell Municipal de Cooperació i els serveis de l’Ajuntament; la redacció de
l’esborrany del pla a partir dels resultats de la diagnosi i del procés participatiu.

Les principals característiques i novetats d'aquest document serien: potenciar les iniciatives de
cooperació a nivell local, impregnar l'acció municipal que es desenvolupa des d'altres àrees,
focalitzar els projectes de cooperació de les entitats i establir lligams d'intercanvi amb els
municipis receptors, o donar prioritat a la transferència de coneixement i experiència per sobre
de l'aportació de recursos, en una pràctica bidireccional que permeti a la nostra ciutat aprofitar
les maneres de fer d'altres municipis.
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1. Eixos estratègics:
Els àmbits estratègics al voltant dels quals giraran les actuacions que es despleguin són:

1 Dret de refugi i atenció als processos migratoris
2 Economies transformadores
3 Justícia ambiental

2. Modalitats de Cooperació al desenvolupament:
Centelles ha identifica les següents modalitats i instruments d'acció com les més adequades
per desplegar aquesta política, amb el següent ordre de prioritats:

1 L’Educció per a la ciutadania global
2 La cooperació al desenvolupament
3 Emergències i acció humanitària

3. Metodologia:

1. Establiment de col·laboracions i xarxes de treball amb diferents actors, ja siguin del propi
territori i de territoris d’altres països.
2. Amb mecanismes de promoció de la transversalitat i de la coherència de polítiques per al
desenvolupament dins la corporació.
3. sensibilització social i l'educació per a la ciutadania global entre els seus instruments i
modalitats especifiques, amb l'objectiu de contribuir a la construcció d'una ciutadania crítica,
compromesa, a nivell personal i col·lectiu, amb la transformació de la realitat.
4. La difusió i la comunicació, la transparència i la rendició de comptes.
5. L’enfocament de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD) haurà d’ocupar un
lloc rellevant en la futura política de CD de Centelles, seguint el mandat de l’Agenda 2030 en
el seu enfocament més transformador que vincula l’àmbit local i el global.
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4. Eixos del pla d’acció i accions proposades a desenvolupar:
1. Educació per a la Ciutadania Global
2. Poble solidària (entitats i grups del territori)
3. Cooperació al desenvolupament
4. Emergències i acció humanitària
5. Objectius de Desenvolupament Sostenible

Eix 1: Educació per a la Ciutadania Global
1.1 Drets Humans
1.1.1 Dies Internacionals
• 30 de gener: Dia Escolar per la No Violència i la Pau
• 15 de març: Dia internacional del consum responsable
• 20 de juny: Dia Mundial dels Refugiats . Drets Humans
• 20 de novembre: Dia Internacional dels Drets dels Infants
1.2 CentSolidàries -Setmana de la cooperació (tast intercultural…)
1.3. Nit de la Solidaritat
1.3 Desenvolupament Sostenible -Consum Responsable (Social-Econòmic-Ambiental)
Treball transversal amb les regidories de l’Ajuntament per treballar pels 9 principis
del consum responsable:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Economia social i solidària
Alimentació agroecològica
Proximitat dels productes
Cura de les persones
Bon viure
Gestió democràtica
Comerç Just
Producció sostenible
Prevenció de residus
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1.5 Educació per la Ciutadania Global als centes escolars, Esplai, Espai Jove, El Punt Jove
el PIPA, etc.

Eix 2: Poble solidari:
Donar suport i treball en xarxa per establir sinergies amb entitats i grups del territori.
-Mans Unides (suport jornades contra la fam, tómbola, etc.)
-COOS- Centelles (suport projectes i accions)
- Caritas Centelles
- Futbol de barri pel Salvador
- Universitat de Vic ( Joan Soler)
- Associació Madrasa Catalunya
- Grup Festa Intercultural
- Creu Roja Osona
- Centelles Contra el Càncer
- Altres entitats o grups que es pugin sorgir

Eix 3: Cooperació al desenvolupament anys 2021-2022
Segons els eixos del Pla, les modalitats de Cooperació i seguint la trajectòria del Consell de
Cooperació en la valoració dels projectes de Cooperació al Desenvolupament es proposa
per l’any 2021 seguir donant suport als projectes de:
-

Projecte Lesbos (Suport a persones refugiades per tramitar l’asil)
Projecte beques Nicaragua (Suport a infants i joves en la seva formació per evitar haver
de deixar el país
Projecte Sàhara (Suport al poble Sahrauí)

Proposta de cooperació proper anys (
Es proposa un nou model de Cooperació al desenvolupament més tècnic i de compartir
coneixements, amb la implicació de la ciutadania, entitats socials, empreses, ajuntament,
etc.. i seguint els eixos estratègics del pla.
-

Proposta Projecte Nord Marroc i Universitat de Vic (Esplai, etc..)
Projecte Sàhara
Projecte Lesbos

Principis rectors per escollir projectes:
1. Segons els projectes acordats amb les entitats del territori
2. Amb un treball a més llarg termini
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3. Implicació de la ciutadania – Educació per la ciutadania global

Eix 4: Emergències i acció humanitària
Prioritzar persones refugiades i projectes situats on ja hi ha una relació amb projectes de
Cooperació al Desenvolupament.

Eix 5: Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

L’Ajuntament de Centelles te un fort compromís amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS). Per aquest motiu el pla de mandat s’ha alineat als ODS per tal d'orientar
les polítiques públiques locals a la consecució de l'Agenda 2030 i per a una gestió pública
responsable.
S’identifiquen un conjunt de temàtiques d’interès pels actors de Centelles que vinculen
problemes globals i locals, en una concepció transformadora de l’Agenda 2030.

5. Taula de Cooperació i Solidaritat
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat ha estat l’òrgan de participació ciutadana de
la Regidoria de Cooperació. Al llarg de tot el procés de redefinició de les noves polítiques i
amb l’assessorament de la Regidoria de participació i de l’Àrea de participació de la Diputació
de Barcelona es va creure oportú proposar un nou espai de participació més flexible i obert
a la ciutadania i a les entitats.
La proposta es la creació de la Taula de Cooperació i Solidaritat que hauria d’acollir a tota
entitat i persona interessada en la Cooperació al Desenvolupament, i que aquesta pugui
crear grups de treball per cada tema o activitat que es cregui d’interès.
Caldrà per tant definir aquest nou espai de participació més àmplia i que sigui realment una
taula per compartir, crear sinergies, etc.
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