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Acrònims

ACCD
AMSA

AOD
AODL

APS
CAD

CMCS
CRP

CRS-CAD
CUEME

DAFO
DIBA

DIPTA
ECG

EGiBDH
EpD
ESS

FCCD
IDH

NEET
OCDE

ODS
ONG

PAESC
PCPDDH
PDC Pla
PIDCES

PMU
POUM
RECS

RH
XMESS

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Aigües de Mataró Societat Anònima
Ajut Oficial al Desenvolupament
Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local
Aprenentatge i Servei.
Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Centre de Recursos Pedagògics
Creditor Reporting System del CAD
Projecte Cultura Emprenedora a l'Escola
Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.
Diputació de Barcelona
Diputació de Tarragona
Educació per a la Ciutadania Global
Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans
Educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans
Economia Social i Solidària
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Índex de Desenvolupament Humà
(Relatiu a adolescents) Not in Education, Employment, or Training
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics
Objectius de Desenvolupament Sostenible
Organització No Governamental
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima
Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans
Pla Director de Cooperació
Punts d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària
Pla de Mobilitat Urbana
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Red de Ciudades Saludables
Recursos Humans
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
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L’Agenda 2030 de Nacions Unides va representar 
un avanç en l’intent de crear una coalició el més 
àmplia possible per abordar els reptes globals. 

La interpel·lació que fa a totes les administracions 
públiques, també les subestatals, perquè 
assumeixin les seves responsabilitats i actuïn 
d’acord a les seves capacitats, porta aquest marc 
de referència a tots els focus de producció de les 
polítiques públiques al món.

És, sense dubte, un pas endavant per sumar 
esforços, alinear i capil·laritzar estratègies davant 
qüestions que fan part tant de l’agenda local com 
de la global, i que sense aquesta perspectiva 
són difícilment abordables. D’altra banda, és un 
enfocament gairebé obligat, atès la consolidació 
de la descentralització dels estats a tot el món. 
Moltes competències, recursos i capacitats han 
estat localitzats als territoris, el que obliga a tenir-
los en compte, recuperar-los i implicar-los sense 
qüestionar la seva autonomia, i anar més enllà de 
demanar responsabilitats a les administracions 
centrals, com a interlocutores tradicionalment 
encarregades dels afers internacionals.

Quan l’Agenda 2030 es troba a l’equador del seu 
mandat, l’apropiació que el món local n’ha fet i la 
seva implicació en l’acompliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible són qüestions 
clau.

Les administracions locals tenen un pes 
rellevant en la producció de polítiques públiques 
a l’Estat espanyol, i constitueixen un espai 
d’innovació molt important. Pel que fa a l’acció 
exterior, la seva implicació en el sistema de 
cooperació internacional esdevé un dels trets 
més significatius d’aquest, en comparació a la 
resta de països del nostre entorn.

El present estudi pretén establir, de manera 
qualitativa, el grau d’assimilació de l’Agenda 
2030 a quatre ciutats intermèdies de 
Catalunya, especialment des de l’òptica de la 
cooperació internacional.

En aquest sentit, examina com aquesta política 
pública contribueix a la feina internacional 
en un seguit de reptes globals inclosos a 
l’Agenda 2030, i com es relaciona en termes 
de coherència i de retroalimentació amb les 
mateixes polítiques públiques desplegades als 
respectius municipis. D’altra banda, examina 
com la resta d’actors responsables de la 
implementació de la política de cooperació, 
en especial les ONG, comparteixen aquesta 
mirada i contribueixen a la seva realització. 
Finalment, es vincula a l’enfocament de gènere 
i basat en drets humans (EGiBDH), valorant de 
quina manera els diferents ODS es treballen des 
d’aquesta perspectiva, i com es combina amb 
la protecció de la societat civil i de les persones 
que a tot el món treballen en aquest sentit.

Presentació
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Diagnòstic comparat 
de la política de 
cooperació
Mataró, Tarragona, Terrassa i Vilafranca del Penedès 
són ciutats intermèdies catalanes, d’entre 39.969 
(Vilafranca) i 223.011 habitants (Terrassa) el 20211, 
amb una tradició a l’exercici de la cooperació 
internacional que es remunta, a tots quatre casos, a 
finals de la dècada dels 80 o ja dels 90 del passat 
segle. El moment en què es troben els quatre 
municipis, però, tot i compartir molts elements 
comuns al conjunt de món local català, és en cada 
cas diferent.

1 https:/www.idescat.cat
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El paper d’una institució paraigües i amb una acció decidida en matèria de cooperació 
internacional, com és el cas de la Diputació de Barcelona, constitueix un element clar 
pel que fa a la definició de polítiques municipals de cooperació. 

Mentre que Mataró i Terrassa disposaven de documents estratègics amb anterioritat 
al període estudiat, Vilafranca ha pogut disposar-ne a finals del període, per primera 
vegada en tota la seva trajectòria, malgrat haver estat un dels municipis pioners a tot 
Catalunya.

En el cas de Mataró, l’elaboració del Pla Director de Solidaritat i Cooperació (2018-
2022) coincidí amb el procés de l’Estratègia Mataró 2022, la qual cosa va possibilitar 
la integració en la seva estructura i el reforç a un procés de transversalització, sempre 
complicat per a una política que no acostuma a situar-se al centre de les prioritats 
locals. Mataró comptava amb el precedent del seu Pla de Projecció Exterior, en el 
qual s’identificava a la cooperació com un actiu important en la connexió en clau 
internacional de la capital del Maresme. També era així en el cas de Vilafranca: tot i no 
tenir una estratègia pròpia per a la cooperació, la seva aportació a la internacionalització 
de la ciutat, juntament amb el compromís manifest i estable a determinades Accions 
solidàries, es va considerar un marc política suficient fins el 2020 en què es van iniciar 
els treballs per disposar d’un pla director de cooperació.

Pel que fa Terrassa, tot i l’existència d’un pla municipal de cooperació, la seva avaluació 
posterior va posar de manifest el desacoblament amb la política d’internacionalització. 
De fet, el seu Pla de Projecció Internacional no passava d’esmentar-la, sense identificar-
la com un actiu de la ciutat en aquesta dimensió. Per la seva banda, Tarragona no 
disposa d’una internacionalització planificada, i només a finals d’aquest període inicia 
els treballs per dotar-se un pla municipal de cooperació internacional.

La cooperació com 
a política pública 
municipal

Els municipis que pertanyen la província de Barcelona (tots menys 
Tarragona ciutat), han disposat durant aquest període d’una pla 
director municipal de cooperació gràcies a l’ajut de la DIBA, els qual 
han possibilitat concretar el suport genèric dels diferents governs 
municipals en els respectius plans de govern.
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Els recursos 
destinats
Els quatre municipis en què es concentra aquest estudi, a l’igual 
que la resta del món municipal català, s’ha mogut entre dues 
crisis ben diferents durant el període que s’examina (2015-2020):  
d’una banda, les acaballes de la crisi immobiliària, iniciada a finals de la primera dècada 
d’aquest segle, i d’altra la provocada per la COVID-19. A la Figura 1 s’observa l’evolució 
comparada dels pressupostos municipals, en termes relatius.

Figura 1: Evolució del pressupost relatiu per cooperació dels municipis (2015-20).

De l’anàlisi de les dades disponibles, no és factible extreure’n tendències comunes. L’escenari 
de partida era, en qualsevol cas, força diferenciat (0,41-0,75%), mentre que el 2020 el suport 
relatiu a tots quatre municipis és bastant més equiparable (0,44-0,55%). Analitzant les dades 
totals i les tendències a cadascun dels municipis, s’observa a la Figura 2 com el pressupost 
absolut dedicat a cooperació s’ha mantingut o bé s’ha recuperat lleugerament a partir del 
2015, sense haver arribat als nivells previs de la crisi econòmica. El creixement més ràpid 
dels pressupostos totals als ajuntaments, però, ha evitat la recuperació percentual en 
matèria de cooperació, fins i tot una certa davallada. En aquest sentit, el cas de Vilafranca 
és notori, i afegeix quelcom identificat durant el procés d’elaboració del seu pla director: la 
diferència de criteris amb el FCCD pel que fa a la comptabilització del 0,7.

També a Terrassa es dona la mateixa situació, amb l’agreujant que la comunicació que 
en fa l’Ajuntament situa el nivell d’inversió en cooperació molt allunyat del real, segons la 
pauta del Fons. La recuperació encetada el 2015, però, s’ha vist aturada per la pandèmia 
iniciada el 2020. Les dades analitzades a l’estudi corresponen al pressupost d’aquell any, no 
a l’execució real, raó per la qual no es reflecteix la seva influència. 
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Tot i així, el pressupostos formals poden amagar situacions de pèrdua de suport a 
la cooperació. És el cas de Mataró: tot i que durant el període d’estudi estava previst 
mantenir pressupost total, les dades d’execució real indiquen una davallada progressiva 
fins arribar a un nivell del 40% el 2020. La tendència iniciada el 2018 (primer any amb 
dades sobre aquest concepte), s’accentua amb l’efecte de la pandèmia. Malgrat 
l’aparença, l’afectació en aquest darrer any porta el suport relatiu real del 0,53 al 0,21%.

Figura 2: Evolució del pressupost total dels municipis (2015-20).

2 Consulteu l’ estratègia de resposta contra la COVID19 del MAEC
https:/www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Documents/Estrategia_de_respuesta.pdf

En general, però, les 
informacions de les que 
es disposen mostren que 
l’impacte sobre la cooperació 
no ha estat tan accentuat com 
a la crisi econòmica de principis 
de la dècada per dos motius: 
el nivell encara no s’havia 
recuperat a la situació prèvia 
a aquesta crisis, d’una banda, i 
l’escenari polític era diferent al 
que va justificar les retallades 
generalitzades als municipis, 
de l’altra, havent-se establert 
un cert consens2 sobre la 
necessitat de la cooperació 
internacional com a política 
pública per afrontar una crisi 
de dimensions globals.
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Pel que fa al suport de les diferents línies de la cooperació als quatre municipis, 
tampoc es poden observar tendències generals clares i ben consolidades, segons 
les dades pressupostàries disponibles.

La Figura 3 només indica el creixement marcat que experimenta l’educació per a la 
ciutadania global al municipi de Vilafranca del Penedès al període estudiat, en relació 
al conjunt de despeses, sense considerar les dedicades a la gestió i l’administració 
de la política pública en general. Malgrat les oscil·lacions observades als altres 
tres municipis, seria arriscat afirmar que hi ha una tendència a l’increment en les 
Accions educatives. De fet, analitzant acuradament el pressupost a la capital del 
Penedès, es pot veure que l’augment es deu a la despesa en la realització el 2020 
del Pla director de cooperació i el pes que té aquesta en un pressupost encara petit 
en termes absoluts, en matèria educativa.

De la mateixa manera, i segons la Figura 4, tampoc és evident la davallada 
pressupostària de les Accions de cooperació al desenvolupament, eventualment 
substituïdes per les educatives.

No es disposen de dades suficients per comparar les modalitats (directa, concertada 
i indirecta) entre els quatre municipis. Com es veu a la Taula 1, però, el pes majoritari 
de la cooperació indirecta és evident, determinant l’orientació de l’execució dels fons 
de cooperació. Donant-se la circumstància de que, dels quatre municipis, només 
Vilafranca disposa d’una vinculació directa amb una contrapart al sud (Puerto 
Cabezas, Nicaragua) amb la que manté una línia activa de col·laboració, és molt 
probable que la resta de municipis s’assembli més a la situació de Terrassa que a 
la de la capital del Penedès.

Figura 3: Percentatge del pressupost total dedicat a educació per a la ciutadania global.

Línies, modalitats 
i actors
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Figura 4: Percentatge del pressupost total dedicat a cooperació al desenvolupament.

Taula 1: Modalitats de cooperació a Terrassa i Vilafranca del Penedès. Mitjana període 2015-20.

Modalitat Vilafranca Terrassa
Concertada 10,23% 1,54%
Directa 36,31% 9,51%
Indirecta 53,46% 88,95%

El nombre d’entitats responsables de l’execució del recursos destinats a cooperació 
als quatre municipis, a través de les respectives convocatòries de cooperació al 
desenvolupament, ajut humanitari o educació és de 95. Tot i el gran nombre d’actors, 
existeix una certa concentració, com es pot veure a la Figura 5, on nou d’aquestes 
ONG n’executen el 42% del pressupostos a través de la modalitat indirecta.

Són entitats de tota mena, però gairebé totes amb implantació supramunicipal, 
estatal o fins i tot internacional. Les entitats amb seu central a alguns dels municipis 
no són presents en aquest tall, per no tenir capacitat de disposar de delegacions 
i accedir als recursos dels altres municipis. Tot i així, existeixen entitats d’aquesta 
mena que han tingut accés a fons de manera significativa a cadascun dels quatre 
municipis.
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Figura 5: Entitats executores de fons de cooperació als municipis

Destaca el cas de la Fundació Vicente Ferrer (8% dels recursos), la qual opera 
exclusivament a un país no prioritari per a les cooperacions catalana i espanyola, 
però que a nivell municipal català aconsegueix un suport destacat, gràcies a la seva 
implantació i el seu voluntariat, present a moltes localitats del territori. Aquesta 
entitat, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Pau i Solidaritat i Creu Roja són 
les úniques que han rebut suport simultani dels 4 municipis en aquest període, 
mentre que ACNUR, Sindicalistes Solidaris, Mans Unides i Open Arms n’ha rebut de 
3. Terrassa és, amb molta claredat, el municipi que ha donat suport a més entitats 
entre 2015-20, fins a un total de 57 (Taula 2), el que indica la dispersió dels recursos 
disponibles, d’altra banda.

Taula 2: Nombre d'actors amb suport municipal a la modalitat indirecta de cooperació.

Municipis Nombre d’actors
Terrassa 57
Mataró 27
Vilafranca del Penedès 23 
Tarragona 21
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El fort esbiaix cap a una cooperació en modalitat indirecta deixa en la pràctica en mans 
de les entitats l’establiment de les prioritats estratègiques de la cooperació a cada 
municipi. Pel que fa a les prioritats geogràfiques, la implantació de determinades 
en entitats a cada localitat i la seva feina al Sud global expliquen la quantitat de 
recursos que s’hi destinen. En general, les estratègies, quan existeixen, o les bases 
de les convocatòries, el que fan és reconèixer les capacitats existents localment i 
donar suport, assegurant certa continuïtat. Els mandats de concentració geogràfica 
de recursos als plans directors no acostumen a prevaler sobre la necessitat de protegir 
les iniciatives locals de cooperació, fet que explica que a municipis com ara Terrassa, 
s’hagi arribat a superar la vintena de països on es coopera durant la vigència del seu 
Pla Director vigent entre 2014-20.
La Figura 6 reflecteix com la suma de suports dels quatre municipis s’ha canalitzat 
cap a països prioritaris a nivell català i estatal com ara Guatemala, Senegal, Nicaragua 
o l’Equador. La presència de l’Índia a les primeres posicions s’explica, com s’ha 
comentat, per la bona implantació local d’una entitat especialitzada. Malgrat als criteris 
municipals de priorització geogràfic sovint es troba la feina a països d’origen de la 
població nouvinguda, el Marroc, d’on prové més del 40% de la població emigrada a les 
localitats estudiades3, no es troba entre les destinacions principals de l’AOD. Segons 
les fons consultades, aquest fet té a veure a certes dificultats per treballar amb les 
comunitats marroquines residents, atès el seu caràcter fonamentalment religiós i 
poc accessible, a diferència d’altres procedències com ara la comunitat senegalesa. 
Comunitats com la boliviana o l’equatoriana no són en realitat massa més proactives 
que la marroquina, segons les mateixes fonts o examinant la composició dels diferents 
consells municipals de cooperació, però el teixit d’entitats en aquells països i les 
relacions amb les entitats catalanes, en facilita l’enxarxament i la feina.

Prioritats geogràfiques 
i sectorials

3 Només a Tarragona ciutat baixa d’aquest percentatge, situant-se al 35% el 2021
http:/www.idescat.cat/poblacioestrangera

En termes regionals, Amèrica Central i 
Carib en rep el 36% del suport en matèria 
de cooperació al desenvolupament, 
mentre que una regió amb mancances 
estructurals, població i dimensions 
molt més importants com ara l’Àfrica 
Subsahariana només arriba al 31% del 
total dels quatre municipis.

La Figura 7 explica igualment la 
dependència de moltes iniciatives 
d’un sol dels quatre ajuntaments 
considerats, el que en dóna idea tant 
de la dimensió com de les alternatives 
a l’abast per continuar, si aquest 
finançament arribar a fallar. Fins a 12 
del total de 32 països als que arriba 
l’AOD dels 4 municipis, només rep 
suport d’un d’aquests.
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Figura 6: Distribució per països del pressupost per a accions de desenvolupament (2015-20).
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Figura 7: Distribució relativa per països del pressupost per a desenvolupament (2015-20).
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Sectors prioritaris

De la mateixa manera que amb la priorització geogràfica, els sectors amb 
més suport municipal tenen a veure amb les capacitats instal·lades entre les 
entitats dels municipis. La Figura 8 i la Figura 9, en termes relatius i absoluts, 
respectivament, mostren la distribució per municipis del suport als diferents 
sectors, quant a les Accions de cooperació al desenvolupament.

D’una banda, el suport al desenvolupament d’infraestructures educatives des 
de Terrassa, dona a aquest codi un lideratge clar en el conjunt. Des d’aquesta 
visió infraestructuralista, també destaca el suport a l’accés a l’aigua potable, 
amb la participació significativa de més municipis.

Un tret interessant i que reflecteix certa evolució, compartida amb la resta 
del conjunt de la cooperació local catalana, és l’acumulació significativa de 
recursos al voltant de les Accions per l’equitat de gènere. En aquest sentit, 
el suport a institucions que treballen per la igualtat és el segon epígraf de la 
classificació mostrada, reunint finançament de tots quatre municipis. A aquest 
se li han d’afegir la lluita contra la violència masclista o la promoció de la salut 
reproductiva, tot conferint un enfocament de gènere a priori important.

Les dades disponibles, no permeten analitzar la transversalitat 
o la profunditat d’aquest enfocament de gènere ni del relatiu 
a la promoció del drets humans, però també cal destacar 
d’altres com les polítiques de drets laborals o la promoció de la 
participació ciutadana, amb certa presència.
En canvi, epígrafs com la descentralització i el suport a governs locals són 
encara ben limitats, tot i ser dins les competències municipals, probablement 
atès el rol predominant de les iniciatives de les entitats en comparació a la 
modalitat directa. D’altres d’importants per a sectors clau en aquests moment, 
com la transició energètica, són pràcticament inexistents.

Finalment, assenyalar que només 6 dels 55 epígrafs compten amb el suport 
dels 4 municipis, confirmant la dispersió de recursos ja introduïda a nivell 
geogràfic.
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Figura 8: Distribució relativa per 

codis CRSCAD del pressupost per 

a desenvolupament (2015-20).
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Figura 9: Distribució per codis 

CRS-CAD del pressupost per a 

desenvolupament (2015-20).
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Transversalització 
i integració de 
l'Agenda 2030
A l’Annex 1. Fitxes municipals, s’examina per a cada cas com 
les respectives polítiques i pràctiques de cooperació s’han 
alineat amb l’enfocament que proposa l’Agenda 2030 de 
Nacions Unides.

Efectivament, el desenvolupament de marcs estratègics 
amb el plans directors, ha encabit formalment la cooperació 
des dels municipis en aquest marc, assumint punts clau 
com la coherència de polítiques, l’enfocament de drets i la 
seva universalitat i integralitat. Si més no, el discurs de les 
administracions públiques i el de les entitats de cooperació, 
principals actors executors, fa seu el marc o conviu críticament 
amb ell sense massa dificultats.
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Des d’una perspectiva d’anàlisi sectorial, el protagonisme de les 
entitats posa a les seves mans la priorització local dels ODS, com ja 
s’observava en base a la taxonomia proposada pels epígrafs CRSCAD. 
Els plans directors recullen les capacitats instal·lades a cada municipi, per donar 
cobertura a la pràctica consolidada en base a elles. En el cas de Tarragona, encara en 
procés d’elaboració del seu primer Pla Director en el moment d’elaborar aquest estudi, 
són les bases de la convocatòria les que faciliten, de manera més oberta encara, 
aquesta adaptació a les possibilitats reals a la ciutat.
Com a la resta de municipis catalans, els ODS 3 i 4, dedicats a la salut i l’educació 
respectivament, tenen un paper destacat. La feina d’entitats amb arrel sindical, 
especialitzades en la defensa i la promoció treball digne, contribueix en gran mesura 
a l’ODS8. L’enfocament de gènere en el que han aprofundit les entitats, com ja 
s’esmentava a l’apartat anterior, alimenta l’ODS5, juntament amb les capacitats 
aportades directament per municipis com Vilafranca, de manera destacada. D’altres, 
com ara Mataró, s’han caracteritzat per contribuir en ODS poc habituals en general, 
com la construcció de sistemes de protecció social (ODS1), o l’erradicació de la 
malnutrició (ODS2).
En general, hi ha poca contribució als ODS vinculats als serveis bàsics (ODS6 i 7) o 
a les ciutats inclusives (ODS11), el que s’explica per la poca cooperació en modalitat 
directa al conjunt dels municipis i la inactivitat d’actors i mecanismes a la interna de 
les administracions locals.
El present estudi partia de l’evidència de que les Accions de desenvolupament són 
complexes i acostumen a incloure diferents enfocaments i ODS. En aquest sentit,  

Enfocament per ODS

l’ODS16 és àmpliament representat, 
especialment a Tarragona, des 
del moment en què el pes de 
l’enfocament transformador 
i d’acompanyament de les 
institucions i la societat civil en el 
seu empoderament democràtic és 
cada cop més important. Llevat 
d’aquesta capital, les qüestions 
mediambientals, que haurien de 
veure’s reflectides gràcies a aquest 
anàlisi més ample i transversal, 
no estan massa recollides com a 
ODS13.
Òbviament, el suport mantingut 
a les Accions d’educació per a la 
ciutadania, al voltant del 20% dels 
recursos en general, han situat 
l’ODS4 de manera destacada, 
esdevenint un punt de connexió 
entre l’agenda local amb la global.
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La voluntat transversalitzadora de la cooperació no és nova, en cap cas. Es pot 
vincular amb la coherència de polítiques, com es veurà en el proper apartat, i en el 
vincle amb el conjunt de polítiques públiques al municipi. Com ja ha quedat palès, 
el relatiu poc pes de la cooperació d’iniciativa directa no ajuda a enfortir els lligams, la 
coproducció i la corresponsabilitat dels diferents departaments i serveis municipals 
en la posada en marxa d’aquesta política pública.

Tal i com s’esmentava a l’anterior punt, l’educació a la ciutadania global és un 
dels principals espais de connexió de la cooperació amb altres polítiques com 
ara la mateixa educació, joventut o participació, ciutadania i convivència, segons 
els diferents noms que els serveis i departaments adquireixen a cada municipis. 
L’articulació es complexa i asimètrica, analitzant-ne el conjunt: el grau de suport 
polític i la formalització de la cooperació interdepartamental és molt variable. En 
alguns casos, com ara Vilafranca, ha estat a través de Joventut que s’ha pogut 
posar en marxa instruments com els catàlegs d’activitats municipals, normalment 
en mans d’Educació. Aquest és, sense dubte, l’instrument que permet integrar de 
manera més o menys estructurada les propostes educatives dels diferents actors 
locals, connectant-los amb els centre educatius. De manera general també, però, la 
sobrecàrrega de l’oferta i les dificultats per tal d’adoptar nous formats entre les entitats, 
útils per als centres, fan reorientar cap a d’altres espais i programes fora escola els 
esforços en educació, pel que fa a la formació. De nou, el paraigües que suposen 
altres administracions o entitats especialitzades amb implantació supramunicipal, 
són un suport important per ajudar els municipis en la innovació educativa. 
Els espais d’educació superior, presents als quatre municipis, estan infrautilitzats, 
malgrat el potencial educador i mobilitzador que tenen. Els nous plans directors han 
identificat les seves possibilitats.

La necessitat de buscar nous espais amplia les possibilitats de treball amb àrees 
com ara Joventut però, malgrat les experiències, encara hi ha molt de terreny per 
explorar. En matèria de voluntariat, per exemple, els serveis que els gestionen a cada 
municipi coincideixen en les dificultats per interessar les entitats de justícia global, 
connectar amb les noves generacions i així activar la participació i la renovació del 
teixit local. Altres àrees relacionades amb la convivència han compartit rols educatius, 
especialment al voltant del desmuntatge i la no proliferació dels discursos d’odi, com 
és el cas de Terrassa. Cultura és també un àmbit amb molt de recorregut però amb 
dificultats tècniques per incorporar propostes alineades amb la justícia global.

Pel que fa a la sensibilització, sense sortir d’aquesta línia de treball, hi ha hagut 
bastants experiències de treball conjunt. El cas de la promoció del comerç just amb 
campanyes supramunicipals, a Terrassa o Mataró, per exemple, ha estat possible 
amb la participació dels àmbits locals dedicats a l’economia social i solidària. Un altre 
espai amb el que de manera natural es coprodueixen activitats és Igualtat, sobretot 
aprofitant dates i mobilitzacions senyalades o, fins i tot, la connexió que ha ofert la 
cooperació amb altres municipis dels Sud global, com és el cas de Vilafranca.

Connexió amb polítiques 
i instruments locals
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Les fitxes de cada municipi ofereixen una visió de com els instruments i estratègies 
poden arribar a aportar i, sobretot, alimentar-se de la relació amb la cooperació, des d’un 
enfocament horitzontal d’aquesta que no sempre és present. Més enllà de tot el referit 
al voltant de l’ODS4, els consorcis sanitaris o les polítiques de salut comunitària són un 
espai de col·laboració dins l’ODS3 encara poc activats. Més recorregut han tingut les 
polítiques d’Igualtat, aprofitant l’experiència i la pràctica contra la violència masclista 
i afavorint l’empoderament de les dones, així com en diversitat sexual, al si de l’ODS5. 
A excepció de Tarragona, les altres ciutats disposen d’empreses públiques d’aigua, 
que podrien ampliar la seva xarxa internacional dins l’ODS6, defensant el model de 
gestió pública de manera global. Existeix també un camp immens per a l’intercanvi en 
la transició energètica, al voltant de la creació de comunitats energètiques, mobilitat, 
estalvi i eficiència energètica, canvi de model econòmic, etc., en relació a l’ODS7. Els 
ODS (8, 9 i 10) relacionats amb el model econòmic disposen d’estratègies i instruments 
enfocats a promocionar l’economia deslocalitzada però enxarxada internacionalment, 
on les experiències intercanviables de sostenibilitat són molt importants. Tarragona 
i Mataró disposen de litoral i d’instal·lacions portuàries, fet que les habilita en el 
desplegament de polítiques relacionades amb la gestió d’ecosistemes marítims. 
Existeixen també plans vinculats amb l’emergència climàtica, el que obre l’opció 
amb un intercanvi amb altres ciutats del Sud global en un tema clau com aquest els 
propers anys.
A banda de la connexió que el conjunt de polítiques pot tenir amb els diferents ODS i 
la contribució que aquestes poden fer per al seu acompliment, dins i fora de la ciutat, 
s’escau considerar quin abordatge es fa de la coherència de polítiques i del seu 
alineament per a la sostenibilitat, la pau i els drets humans. No hi ha dades disponibles 
ni sistemes d’indicadors, però, que permetin fer-ne una avaluació a cap dels municipis 
sobre el grau de coherència, més enllà de constatar l’existència d’iniciatives que 
permeten localitzar el treball en el si de l’Agenda 2030.
De nou, el suport de la DIBA a municipis com ara Mataró4 o Terrassa5 ha estat 
important per poder avançar en la territorialització dels ODS. La capital del Maresme, a 
més, identifica el Pla Director de Cooperació com a part de l’estratègia de localització, 
alineant tot el Pla de Ciutat amb l’Agenda 2030. També Vilafranca ha fet un esforç per 
relacionar l’acció de la ciutat en relació als ODS, si més no amb caràcter divulgatiu, 
existint també projectes concrets en matèria energètica, d’habitatge o d’economia 
solidària6. A Tarragona, segons les fonts consultades, no existeix encara cap referent 
municipal per a la implantació de l’Agenda 2030 i els progressos han estat més 
modestos.
Més enllà de la localització en Accions concretes, la coherència es tradueix en 
estratègies que afecten transversalment al conjunt de polítiques i faciliten el seu 
alineament amb la justícia global. Cal destacar els esforços realitzats en matèria de 
compra i contractació públiques responsables, fins i tot amb anterioritat a la implantació 
de la pròpia Agenda 2030. Terrassa i Mataró han impulsat reglamentacions municipals 
en aquest sentit, malgrat les dificultats tècniques per a la seva implementació. En la 
mateixa línia, destacar les estratègies d’incorporació de la perspectiva de gènere en les 
polítiques públiques, amb un bon exemple a Terrassa7, sense oblidar les estratègies 
sectorials a la resta de ciutats.

4 https:/www.DIBA.cat/web/ods/mataro
5 https:/www.DIBA.cat/web/ods/terrassa
6 https:/www.vilafranca.cat/la-ciutat/objectius-ods
7 https:/www.terrassa.cat/dona
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Vinculació amb 
l’estratègia de 
cooperació 
municipal
El control que en fa la societat civil de la 
coherència de polítiques públiques és un dels 
eixos que s’han introduït progressivament 
a la cooperació local, gràcies als darrers 
processos d’elaboració de plans directors 
municipals.
A Mataró i a Vilafranca, en concret, els nous plans 
preveuen habilitar els respectius consell i comissió de 
solidaritat com a espais de seguiment, amb l’objectiu 
d’ampliar l’agenda política, incorporar nous agents i 
connectar la dimensió local amb la global. A banda, 
es preveu la formació d’electes i equips tècnics en 
l’Agenda 2030, així com la participació a processos 
estratègics locals o internacionals (com ara l’Agenda 
Urbana) que enforteixin aliances i facilitin la introducció 
del seus elements clau al conjunt de polítiques.



Defensa de l’espai cívic i 
protecció de defensores.
La implicació dels municipis contra l’assetjament de la societat civil al Sud 
global està limitada, en general, tant per la manca de recursos com de 
competències directes.

Vehicular la voluntat majoritària de la població de proporcionar refugi, d’una 
banda, es troba amb les dificultats que planteja la negativa a habilitar 
de manera clara aquesta política per part del Ministeri d’Interior. Malgrat 
iniciatives com el Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores 
dels Drets Humans impulsat per la Generalitat i gestionat per CCAR, on 
han participat Tarragona i Mataró, les possibilitats d’acollida són limitades. 
Vilafranca ha identificat al seu nou Pla Director la possibilitat d’establir una 
via de refugi segur, en col·laboració amb l’escola d’arts aplicades de la 
ciutat.

A nivell educatiu i d’incidència, cal destacar el programa Ciutat Defensores 
dels Drets Humans, impulsat pel FCCD. Tots quatre municipis participen, 
amb una avaluació molt positiva. També cal destacar el suport continu des 
dels diferents consistoris davant situacions de violacions de drets humans, 
a través de resolucions, per iniciativa dels partits o de les entitats locals. 
Destacar igualment, la feina de xarxes internacionals com ara Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau, on participen tots quatre municipis.

Ja al Sud global, les Accions d’empoderament, mobilització o protecció 
de defensores i poblacions queden en mans de les entitats que reben el 
suport dels municipis. Aquest vincle acostuma a traduirse en Accions de 
sensibilització locals, aprofitant gires a Catalunya de persones defensores 
dels drets humans, o en la realització de materials audiovisuals.
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Conclusions

A tall de resum, les 
idees clau sobre el 
desplegament de 
l’Agenda 2030 als 
municipis estudiats,
durant el període 
2015-20, s’exposen 
a continuació.

La política de cooperació, en general, ha 
començat durant aquest període a transitar 
cap a un model on el lideratge dels governs 
locals és més evident. Tot i així, el rol de les 
entitats amb presència al territori continua 
sent central, tant pel que fa a l’orientació 
de les propostes com en la implementació 
pressupostària.

Les prioritats de la política pública de 
cooperació s’alineen amb les capacitats 
locals de les entitats presents al territori. 
La modalitat directa, llevat de les Accions 
educatives, té encara poc pes en relació 
a la indirecta. Això dificulta la relació de 
la cooperació amb la resta de polítiques 
públiques, havent-la situat, fins a cert punt, 
fora del ventall de polítiques actives dels 
municipis.

En general, la cooperació accepta el marc 
de l’Agenda 2030, com la resta de polítiques 
públiques, havent-se fet una tasca evident de 
formació i sensibilització cap a la ciutadania 
i a la interna dels ajuntaments de la seva 
naturalesa i importància.

No s’han instal·lat, de moment, mecanismes 
que vigilin la coherència del conjunt de 
polítiques públiques i el seu alineament amb 
la justícia global. No es disposa d’indicadors 
ni d’altres mitjans per mesurar el progrés 
d’aquest alineament, tot i que la idea de la 
coherència comença a entrar dins el discurs 
de les entitats i els consells de solidaritat.

Les noves estratègies malden per aprofundir 
l’alineament i l’alimentació de l’Agenda 2030 
i la resta de polítiques des de la cooperació, 
prioritzant la transversalització i l’enfocament 
d’aquesta en l’abordatge de reptes globals 
amb una dimensió local clara.

L’existència de processos de planificació 
estratègica per al conjunt del municipis i la 
posada en marxa de l’Agenda Urbana, han 
afavorit la integració de la cooperació en el 
conjunt de l’estructura política dels municipis.

Pel que fa al disseny de la política 
de cooperació:
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Així com a la majoria de municipis existeixen 
experiències de localització de l’Agenda 
2030, pel que fa al conjunt de polítiques, pel 
que fa a la cooperació aquestes han anat 
de la mà de les entitats implementadores 
de la cooperació.

Les línies de treball són prèvies a la mateixa 
Agenda 2030, i no semblen inspirades o 
condicionades per aquesta. Les Accions 
habituals s’han encabit de manera natural 
en els ODS i la sensació des de les 
entitats, segons les fonts consultades, és 
d’agenda superposada, amb poc poder de 
mobilització o addicionalitat.

En relació als ODS implementats, als quatre 
municipis es poden identificar Accions que 
corresponen a una gran varietat d’aquests. 
Els relatius a educació (més enllà del que 
es realitza localment) i sanitat, ocupen 
una posició destacada. També les Accions 
d’empoderament de gènere, seguint una 
tendència general a les cooperacions a 
Catalunya, treball digne i, en general, les 
adreçades a empoderar la societat civil, 
les administracions públiques i construir 
estats democràtics des de l’àmbit local. 
Contràriament, els ODS vinculats als serveis 
bàsics i el dret a la ciutat són poc presents.

L’enfocament de drets humans en les 
Accions de cooperació i la protecció de la 
societat civil són elements cada cop més 
presents en les cooperacions que es porten 
a terme amb el suport dels municipis. Tant 
des de la seva pràctica al Sud global com a 
les Accions educatives locals.

Les experiències educatives organitzades 
al voltant de la protecció i el refugi brindat 
a persones defensores gaudeixen d’una 
valoració molt important. El seu impacte, 
si més no sensibilitzador i formador, és 
molt gran, sobre tot als centres educatius 
reglats que participen. Se’n destaca 
«Ciutats Defensores del Drets Humans» 
com a experiència amb molt de recorregut 
i possibilitats per generar altres iniciatives.

Existeix proactivitat en la denúncia 
política de les situacions de persones 
defensores dels drets humans a tot el 
món, especialment d’aquelles persones 
vinculades a situacions i conflictes que han 
gaudit del seguiment durant els darrers 
anys per part dels municipis. Hi ha, però, 
molt de marge encara per aprofundir en 
aquesta acció d’incidència i necessitat 
d’autoreconèixer el rol i la importància 
que poden tenir els governs locals en la 
protecció de persones o la resolució de 
conflictes.

La voluntat d’acollir i protegir persones 
defensores a nivell local no es correspon 
amb les possibilitats, ni administratives 
ni de recursos a l’abast dels municipis. 
En general, les poques iniciatives 
existents depenen de programes d’àmbit 
supramunicipal, i les estratègies locals 
no han previst, llevat d’alguna excepció, 
mecanismes per acollir acords amb les 
possibilitats existents.

Quant a la implementació de la 
cooperació i la seva relació amb 
l’Agenda 2030 i els ODS:

Pel que fa a la relació amb 
la protecció de persones 
defensores dels drets humans i 
de l’espai cívic al Sud global:
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Recomanacions

Finalment, s’escau 
assenyalar algunes 
possibles millores en la 
política de cooperació en 
relació al desplegament 
de l’Agenda 2030 i la 
protecció de l’espai civil 
internacional.

Identificar sectors prioritaris en els que 
la cooperació pugui contribuir de manera 
natural a la resta de polítiques públiques, 
i facilitar la localització de l’Agenda 
2030. Preveure espais de governança 
i coproducció entre diferents serveis i 
departaments, que ajudin a visualitzar el 
rol de la cooperació en l’alineament del 
conjunt amb la justícia global.

Dissenyar nous instruments o reformar 
els existents per tal d’avançar en el 
lideratge efectiu en el desplegament de 
la cooperació als municipis. La modalitat 
directa i concertada ha de guanyar pes si 
es vol un alineament més gran amb els 
ODS.

Mantenir la inversió municipal i aproximar-
la al nivell del 0,7, seguint els criteris del 
FCCD, incorporant a més nous recursos 
que aprofundeixin en el valor afegit de la 
contribució local al sistema de cooperació.

Reforçar els equips gestors de la 
cooperació, donar cobertura política i 
situar aquesta en posició per facilitar la 
coordinació amb altres polítiques afins, 
de manera que es faciliti la identificació 
d’oportunitats, la coproducció i la 
retroalimentació.

Dotar-se d’eines per fer-ne seguiment i 
avaluació de l’alineament amb la justícia 
global, de la cooperació i del conjunt 
de polítiques, en especial de sistemes 
d’indicadors a l’abast de les possibilitats 
locals.

Pel que fa al disseny de la 
política de cooperació:
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Apostar pels ODS amb valor afegit des del 
món local, amb mecanismes específics, 
en especial els relatius als dret a la ciutat i 
l’accés a l’aigua i l’energia.

Involucrar nous agents capaços de 
donar suport i el seu coneixement en 
el desplegament dels ODS fins ara poc 
implementats.

Avançar amb els processos avaluatius, 
en clau d’aprenentatge, que permetin a les 
entitats i als propis ajuntaments millorar les 
seves Accions, alinear-es amb l’Agenda 2030 
i apropiar-se cada cop més de l’EGiBDH.

Aprofundir en la implementació d’Accions 
que afavoreixin la coherència de polítiques, 
com ara la compra i la contractació pública, 
i identificar-ne de noves (agroecologia i 
alimentació, mobilitat, eficiència energètica, 
etc.).

Preveure mecanismes i recursos específics 
per a l’acollida, tal com dotacions 
habitacionals, educatives, etc.

Organitzar programes amb altres municipis 
propers, en clau comarcal, per exemple, que 
complementin els ja existents.

Estudiar la participació en mecanismes 
d’acollida vinculats a activitats professionals 
o d’estudis ja existents.

Introduir criteris de protecció i 
empoderament de la societat civil a les 
seves convocatòries de projectes al Sud 
global i en la resta de mecanismes de 
cooperació.

Aprovar estratègies de suport i seguiment 
de conflictes, des de la visió, el valor afegit i 
les possibilitats de l’administració local, que 
permetin superar el caràcter puntual del 
suport.

Introduir Accions educatives i de 
mobilització ciutadana que ajudin a la 
visibilització internacional de persones 
defensores i violacions dels drets humans.

Dissenyar plans comunicatius locals amb 
un EGiBDH capaç d’explicar la ciutadania el 
rol del món local en la protecció de l’espai 
civil al Sud global.

Quant a la implementació de la 
cooperació i la seva relació amb 
l’Agenda 2030 i els ODS:

En la relació amb la protecció de 
persones defensores dels drets 
humans i de l’espai cívic al Sud 
global:



Annex 1. 
Fitxes municipals
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ODS i cooperació 
municipal a Mataró

Evolució de la política local de cooperació
Mataró ha estat un municipi que ha donat suport a la cooperació internacional 
des de la dècada dels 80. Va ser un dels fundadors del Fons Català i un dels 
primers en arribar a dotar-se d’un pressupost que arribà a superar el 0,7%., 
tot i que la crisi econòmica del 2012 va conduir a una important reducció de 
recursos, de la que encara no s’ha recuperat, tal i com indica la (Figura 10).

Tot i així, manté una societat civil organitzada força activa i un suport polític 
evident. Mataró s’ha dotat de tres plans de cooperació fins el moment, el darrer 
dels quals just ha acabat la seva vigència i encara ha de ser avaluat, com a pas 
previ per al següent cicle de planificació.

El paper de les organitzacions de la ciutat ha estat central en el desplegament 
de la cooperació, en alguns casos concretat amb convenis de suport, sobretot 
enfocats a les activitats d’educació a la ciutadania. Pel que fa a la cooperació al 
desenvolupament, la principal eina ha estat la convocatòria de subvencions. Tot 
i que ja es va plantejar un enfocament més municipalista a l’anterior pla director, 
amb l’objectiu d’habilitar Accions de cooperació directa basades en les capacitat 
tècniques de l’ajuntament, no es va poder materialitzar. En aquest sentit, el tercer 
pla va suposar una renovació d’aquesta aposta, de la qual no es coneixen encara 
les fites aconseguides.

Figura 10: Evolució del pressupost de cooperació de Mataró (2015-20)
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Mataró s’ha recolzat molt en el Fons Català, quant a l’operativitat de la seva 
política de cooperació. Aquest fet i l’establiment de convenis, ha anat estabilitzant 
un model de funcionament propi. El tercer pla va intentar afegir a aquest mapa 
d’actors, a més, d’altres presents al municipi, per tal d’ampliar el valor afegit i els 
impactes d’aquesta política. En aquest sentit, es van identificar alguns camps 
amb potencial que, a la seva vegada, s’alineaven amb la planificació estratègica 
de la ciutat per als propers anys:

Economia social i solidària.

Equitat de gènere.

Una societat més sostenible: transició energètica, gestió de residus i 
protecció del territori.

Dret universal a la salut.

Ciutats inclusives, dret a l’habitatge, l’aigua i el sanejament.

Educació i Societat del Coneixement.

Mataró, a través del suport que dóna a les seves entitats de 
cooperació, presenta un enfocament en clau Agenda 2030 més 
plural que d’altres municipis catalans. Sense conèixer les eventuals 
Accions de cooperació directa i el seu plantejament, s’observa una 
diversitat d’Accions alineades amb diferents ODS. D’una banda, 
es poden identificar Accions que alimenten l’ODS1, adreçades a 
la universalització de drets i serveis bàsics, no tan present al món 
local (salut, justícia, etc.). Quan l’ODS2, existeixen també esforços 
per erradicar la malnutrició, especialment a través de la millora en la 
producció d’aliments.

L’ODS3 i l’ODS4, més habituals arreu, no estan tan àmpliament 
representats a Mataró. Tot i així, pel que fa al primer existeixen 
experiències dins la salut mental i la discapacitat, que donen un valor 
afegit a la cooperació local, i a la salut reproductiva, vinculant-ho 
també amb l’ODS5. Pel que fa a l’educació (ODS4), més enllà de tota la 
important tasca de sensibilització a la ciutat, existeixen experiències 
també a països del Sud amb el desenvolupament de centre educatiu 
i programes formatius.

L’ODS5 es troba a algunes Accions vinculades a la salut, 
l’empoderament econòmic però també polític. Probablement estigui 
més present de manera transversal i amb més informació es podria 
caracteritzar de manera més ajustada, però les capacitats de la 
xarxa d’entitats locals semblen apuntar cap a d’altres objectius, més 
aviat. En aquest sentit, l’ODS8 és present amb la defensa del treball 
digne, gràcies a la feina de les entitats especialitzades, però també 
via activitats que replantegen models productius sostenibles.

Enfocament 
per ODS
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Connexió amb 
polítiques i 
instruments 
locals

El disseny estratègic de la cooperació al darrer període a Mataró ha 
estat guiat pel principi de contribució i connexió amb el conjunt de 
polítiques de la ciutat. En primer lloc, pel que fa al seu pla estratègic, 
en aquell moment en construcció. En darrer terme, seleccionant els 
plans sectorials i instruments presentes, que atorgaven capacitats 
especials a la ciutat per fer-les funcionar en clau de cooperació al 
desenvolupament i educació per a la ciutadania.

En aquest sentit i quant a l’ODS3, destacar l’existència de l’Escola 
Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus o el Consorci 
Sanitari del Maresme, d’una banda, o bé l’existència del Pla de 
Salut Pública de Mataró. En relació a l’ODS4, esmentar elements 
singulars com ara la ubicació del TecnoCampus a la ciutat, el que 
permet accedir a l’àmbit universitari, o l’existència de plans educatius 
d’entorn en aquests anys i d’activitats extraescolars, entre d’altres. 
Les polítiques d’igualtat, recolzades al Reglament de polítiques de 
gènere interseccionals i al III Pla d’Igualtat de gènere per la ciutadania, 
entre d’altres, podien alimentar les Accions orientades a implementar 
l’ODS5, o basar-se en instruments com ara el Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones.

L’empresa municipal d’aigua és un actiu força important per a la 
implementació de l’ODS6. L’ODS7 es connecta amb el Pacte Estalvi i 
Eficiència Energètica de la ciutat, mentre que l’ODS8 està relacionat 
tant amb el Pla Estratègic d’economia social i solidària com amb 
el teixit cooperativista de la ciutat i les institucions relacionades 
(Fundació Unió de Cooperadors o el Cafè de Mar, per exemple). També 
l’única càtedra de Catalunya en Economia Social al TecnoCampus, 
iniciatives de gran trajectòria sobre comerç just com ara el Cafè 
Ciutat o la pertinença a la Xarxa de Municipis per a l’Economia Social 
i Solidària, són element de gran potencial. L’ODS11, poc treballat, té 
a l’empresa local de promoció urbanística un instrument interessant, 
vinculat a una llarga experiència de polítiques públiques locals 
d’habitatge i urbanisme.

Finalment, en tant que ciutat costanera, destacar l’oportunitat del pla 
portuari, que no es reflecteix en cap actuació al voltant de l’ODS14 de 
protecció de la vida marina. En el mateix bloc d’objectius ambientals, 
Mataró disposa d’una Estratègia ambiental local desenvolupada en 
el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima , que connecta 
amb l’ODS13.

Tal i com s’indica a la Taula 4, Mataró disposa d’eines diverses per 
facilitar l’acompliment dels ODS, i que poden alimentar també la 
política de cooperació.
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Vinculació amb 
l’estratègia de 
cooperació 
municipal

El tercer pla de cooperació local, a falta de l’avaluació del seu 
desplegament i les fites aconseguides, plantejava un alineament 
fort amb l’Agenda 2030.

En el seu OE1. Articular una política pública de cooperació 
municipalista alineada amb la nova agenda global i l’estratègia de 
ciutat que fomenti la coherència de polítiques i la incorporació de 
tots els actors i capacitats en el seu desplegament , es recollien 
dos objectius específics en aquesta direcció: d’una banda l’OE1.2. 
Augmentar la concertació entre el conjunt d’actors del municipi 
per al desenvolupament de l’Agenda 2030 a nivell municipal i 
internacional , amb el que es buscava impulsar la transversalitat, 
l’intercanvi i les aliances entre actors.

D’altra banda, l’ OE1.3. Facilitar l’apropiació de l’Agenda 2030 
i de la coherència de polítiques públiques, dins els diferents 
departaments de l’Ajuntament, així com la rendició de comptes 
del seu acompliment., buscava habilitar el Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència, com a espai de referència 
en el seguiment de la implementació i l’assoliment dels ODS, així 
com de la coherència de les polítiques públiques, en un intent per 
incorporar una mirada àmplia i actualitzada entre les entitats del 
treball per la justícia global.

Defensa de 
Drets Humans
i de l’espai cívic

Mataró té en el programa «Ciutats defensores dels drets humans» 
una de les seves principals Accions vinculades amb la protecció 
de persones defensores i la denúncia de la seva situació. D’altra 
banda, col·labora amb el Programa Català de Refugi del Govern 
de la Generalitat, participa de les campanyes Món Local Refugi 
coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i fa 
Accions de sensibilització a favor del dret a migració i a refugi.

Algunes de les Accions que duen a terme les seves 
entitats, a més a més, tenen un enfocament de 
defensa de l’espai cívic, sobretot aquelles relaciones 
amb els drets laborals i el treball digne, els drets dels 
pobles indígenes o l’impacte de les multinacionals a 
països del Sud.
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ACAPS
Creació de la xarxa Laonf per a la transformació no violenta del 
conflicte del Sàhara Occidental

1859 € 4995 € -4995 € 1859 € 16

ADELMA – Association de 
Développement Local
Méditerranéen

Suport participació dona en la governança local a través de 
creació i posada en funcionament de les comissions de paritat 
i d’igualtat d’oportunitats als municipis rurals de la regió de 
Tànger-Tetuan

17220 € 7430 € 24650 € 5 16

Amics de la República
Dominicana per al 
Desenv. dels pobles

Desenvolupament local de la comunitat rural Los Guineos 25125 € 25125 € 15 16

ARDZ-Agence Régionale
de Développement de
Ziguinchor

Grup de treball Senegal: enfortiment de capacitats en gestió 
d’organitzacions comunitàries de base (OCB) al Senegal

2490 € 2301 € 4791 € 16

Associació d’amics de
l’Escola Pia al Senegal /
Fundació Educació
Solidària – Escola Pia

Construcció d’un col·legi de secundària i batxillerat al barri de 
Thiaroye de Pikine

27500 € 27500 € 27500 € 55000 € 4

Suport a la formació professional al centre de promoció agrària 
de M’lomp

23882 € 14652 € 38534 € 4

Associació d’amics del
bisbe Joan Godayol

Construcció d’infraestructures per a la institució educativa 
Giordano Liva

42040 € 24380 € 7259 € 23500 97179 € 4

Construcció d’un local polivalent: formació i sosteniment de les 
residències

15410 € 15410 € 4

Col·lectiu de teatre EPMA
Yahualt: projecte social i comunitari per a la inclusió de les 
persones amb problemes de salut mental al departament d’Estelí, 
Nicaragua

33000 € 33000 € 1 3

Creu Roja

Millora de la capacitat productiva i de generació d’ingressos en 
el sector agrícola, de 300 famílies dels sectors de Karangazi i 
Rwimigaya (districte de Nyagatater)

37590 € 30205 € 30205 € 98000 € 2 8

Suport al municipi de Maputo mitjançant accions comunitàries 
que promouen la salut pública i una millor gestió mediambiental 
als mercats de Mbuzine, Mavalane i Romão

21945 € 21945 € 3 11 15

Fundació Grup Tercer 
Món – Mataró

Dones de Musa caminant cap al bon viure de les seves famílies i 
comunitats

28157 € 22358 € 50515 € 5

Joves de Musa contribuint al benestar de les seves comunitats i 
generant un projecte d’autonomia econòmica 33000 € 38093 € 47973 € 119066 € 8

Taula 3: Accions de cooperació al desenvolupament i ODS.
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fundació Josep
Comaposada –
sindicalistes solidaris

Escola itinerant pel treball digne a El Salvador 2000 € 2000 € 2000 € 4 8

Formació pel treball decent a El Salvador, fase II 2017-2018 2000 € 2000 € 4 8

Xarxa d’agents pel treball digne a El Salvador 2000 € 2000 € 2 8

Fundació privada el
maresme pro persones
amb disminució psíquica

Centre de desenvolupament integral per a persones amb 
discapacitat a Masaya

42713 € 30546 € 12992 € 86251 € 1 3

Fundació Vicente Ferrer

Millora de la salut reproductiva de les dones del districte 
d’Anantapur

41415 € 41415 € 3 5

Millora en la gestió i l’aprofitament dels recursos hídrics 
mitjançant la implementació de diferents mesures a la regió de 
Kalyandurg, districte d’Anantapur

62201 € 35000 € 35000 € 132201 € 2 6

Fundació Wassu

Apoderament i capacitació d’estudiants i professionals de la salut 
per a la prevenció de la mutilació genital femenina i l´atenció de 
les conseqüències per a la salut a Gàmbia

6435 € 6435 € 3 5

Desafiaments i oportunitats des de les arrels: percepcions de 
les llevadores tradicionals i sensibilització en mutilació genital 
femenina en el nou marc legal que prohibeix la pràctica a Gàmbia

1660 € 1660 € 3 5

HARIBALA - Ass. per a la
col·laboració i desenv. 
del Tercer Món

Programa d’activitats per al desenvolupament sostenible i 
d’autogestió del centre d’acollida de Koilakuntla 18497 € 18497 € 1 4 8

Pau i Solidaritat

Enfortiment mecanismes de promoció, protecció i defensa dret 
a accés a treball digne persones treballadores dels sectors 
més vulnerables com són treballadors/es i pobles indígenes 
d’empreses transnacionals

2000 € -2000 € 0 8 16

Promoció d’un model de desenvolupament econòmic basat en la 
justícia social a Guatemala

1500 € 1500 € 1 8

Promoció de la capacitat d’incidència dels treballadors i 
especialment de les treballadores i la població indígena per a la 
consecució d’un desenvolupament equitatiu i amb justícia social 
a Guatemala

2000 € 2000 € 1 8 16

Promoció de la defensa dels drets humans laborals, socials i dels 
pobles indígenes de Guatemala

2000 € 2000 € 8 16
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Solidança

Fandema: generació d’alternatives socioeconòmiques dins de 
la cadena de valor de l’energia renovable per a la dona que 
mitiguen el canvi climàtic i promouen la igualtat de gènere a 
Tujereng

24997 € 24997 € 5 7 13

VOLS - VOLUNTARIAT
SOLIDARI

Accés a l’aigua i a l’horticultura per al complex socioeducatiu, 
cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna 
de Koubri (Ouagadougou)

22178 € 5595 € 27773 € 2 4 6

Ampliació de l´escola salesiana de secundària a Yaoundé 55000 € 55000 € 4

Millora de l’educació al centre d’educació secundària de 
Cinkassé a través de la construcció d’un bloc administratiu i un 
edifici de 10 aules escolars

22000 € 22000 € 4

WASDA - Wuli and Sandu 
Development Agency

Enfortiment dels agents locals de la regió Upper River, Basse 7331 € 7331 € 16

Xarxa de Consum Solidari

Grup treball Senegal - articulació d’una xarxa de perímetres 
agrícoles a la Casamance en base a la sobirania alimentària i el 
ple exercici dels drets de les dones

7243 € 7243 € 2

Trobada descentralitzada a catalunya d’actors de la cooperació 
municipal catalana a Gàmbia

1500 € 1500 € 11
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 1: 
FI DE LA 
POBRESA

Pla de Mandat
2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 
65% executat.

ODS 2:
FAM ZERO

Pla de Mandat
2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 
65% executat.

ODS 3: 
SALUT I 
BENESTAR

Pla Salut/ Pla de Mandat /
PAESC / Pla Jove / III Pla 
d’igualtat de gènere per a la 
ciutadania / Pla de Mobilitat 
Urbana i sostenible de Mataró 
/ Pacte Estalvi i eficiència 
energètica / Pla director 
Solidaritat i Cooperació.

Detall d’indicadors Protocol d’actuació davant episodis de 
contaminació atmosfèrica sobre medi 
ambient i la salut. Actualització de les 
tarifes i els cànons.
L’Estatut d’Autonomia atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva en
matèria de ports. Ordenança municipal 
de la Via pública.
Regulació de vehicles elèctrics a 
l’ordenança de circulació.

Actualització projectes per al a reurbanització de la zona comercial del Port. Objectius del Pla: 
Sostenibilitat. Amenaces: Canvi climàtic i els seus efectes en el litoral (erosió costanera, nivell freàtic, 
inundació, ultrapassaments, remunt de l’onatge, força sobre estructures) i la vulnerabilitat del port en 
les seves infraestructures: dic, molls, maniobrabilitat. 2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, 
electes i personal directiu Campanyes de salut per joves, observatori municipal sobre consum de 
drogues. Pla igualtat, document dinàmic, Accions en clau de transversalitat de gènere amb totes les 
àrees municipals. Actuacions per a millorar la sostenibilitat dels desplaçaments i reduir l’impacte de 
la contaminació atmosfèrica sobre la salut de la població del municipi. Reduir l’accidentalitat en la 
mobilitat.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 
65%: (79% Economia circular / 42% Mitigació i adaptació canvi climàtic / 69% Avançar transició 
energètica) Estendre la compra pública ambientalment correcta i la gestió ambiental al conjunt de 
l’administració municipal. Creació al 2014 la figura del Gestor Energètic. Projectes de cooperació 
internacional al desenvolupament: de gestió directa per enfortir governabilitat local a través de 
l’intercanvi tècnic i de desplegament competencial dels serveis públics (gestió local, medi ambient, 
sostenibilitat i equitat de gènere).

ODS 4:

EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

Pla de Mandat / Pla Estratègic 
/ Pla Estratègic d’economia 
social i solidària / PAESC/ Pla
Jove / III Pla d’igualtat de
gènere per a la ciutadania./ 
Pla de mobilitat urbana i 
sostenible de Mataró / Pla 
Estalvi i Eficiència Energètica 
/ Pla Director de Solidaritat i 
Cooperació

Detall d’indicadors 
qualitatius i quantitatius 
de recollida sistemàtica 
i analítica. Composició 
i funcionament del 
pla, disseny de les 
actuacions, resultats i 
comunicació.

Reglament del Consell Escolar Municipal / 
Reglament del Consell d’Infants 2014 2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Centres educatius oberts a 

treballar en projectes d’Economia Social i Solidària (ESS). Accés a finançament europeu. Participació 
activa de l’Ajuntament a la Xarxa de Municipis d’ESS però canals d’accés no inclusius. Casa Capell, 
espai municipal d’educació per a la sostenibilitat (activitats formació i assessorament gratuït). Seu 
del TecnoCampus projecte Turisme i Esport (auditories energètiques en el sector industrial i promoure 
l’eficiència energètica) Pla d’Igualtat com a document dinàmic i en clau d’actuacions transversalitat de 
gènere amb totes les àrees municipals. Campanyes de sensibilització viaries a ciutadania i a centres 
educatius.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 
65% executat. Pla educació pel desenvolupament: actuacions de formació i sensibilització dirigides 
a joves en el marc de la promoció dels drets humans. Projecte mediació reparadora com alternativa 
a la sanció administrativa Suport tècnic formatiu a entitats per al desenvolupament de projectes. 
Campanyes de sensibilització i formació per estendre la compra pública ambientalment correcta i la 
gestió ambiental al conjunt de l’administració municipal.
Figura del Gestor energètic 2014 Projectes d’EpD (25%) sobre comerç just, consum responsable i 
banca ètica. Campanyes de sensibilització.

Taula 4: Desplegament dels ODS a Mataró.
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 5:
IGUALTAT DE
GÈNERE

Pla de Mandat / Pla Estratègic 
d’economia social i solidària / 
Pla Jove / III Pla d’Igualtat de
gènere per la ciutadania /
Pla Director de Solidaritat
i Cooperació

Detall d’indicadors
qualitatius i quantitatius 
de recollida sistemàtica 
i analítica. Composició i
funcionament del pla,
disseny de les 
actuacions, resultats i 
comunicació.

Reglament de polítiques de
gènere interseccionals.

2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Transversalitat de gènere amb 
totes les àrees municipals des d’una perspectiva interseccional. Projecte de cooperació directa per enfortir 
la governabilitat local a través de l’intercanvi tècnic i de desplegament competencial dels serveis públics ( 
gestió local, medi ambient i sostenibilitat, equitat de gènere).
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 65% 
executat Principis de feminisme en ESS. Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial, eix de 
benestar ciutadà. Accions de formació i sensibilització per joves en la promoció dels Drets Humans.

ODS 6:
AIGUA NETA I
SANEJAMENT

Pla Estratègic i Director
del Port de Mataró. / Pla
de Mandat / Pla Estratègic / 
PAESC/ Pla Estalvi i eficiència
energètica / Pla Director

Detall d’indicadors 2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Participació de l’empresa pública 
d’Aigües de Mataró (AMSA) en un procés d’anàlisi i alineament estratègic cap als ODS, sent la única 
empresa d’aigües de l’estat amb un Pla d’Economia Circular. Campanyes de difusió i sensibilització a la 
ciutadania. Organització de la 22a Nit de la Solidaritat 2019 centrat en l’ODS 6 sobre l’accés a l’aigua. o 
pel dia Mundial d’Acció pels ODS van fer el cicle de Cinema sobre els ODS i Drets Humans Projecte Mar 
en valor impuls per a l front litoral de la ciutat.
Projecte d’Alguer de Mataró 20 anys de projecte de voluntariat ambiental del fons matí més importants 
fets a Catalunya. Campanyes de sensibilització per estendre la compra pública ambientalment correcta i la 
gestió ambiental al conjunt de l’administració municipal. Accions en es estratègiques de diversos àmbits 
entre els quals es troba l’aigua, residus i ambientalització. Creació 2014 de la figura de Gestor Energètic.
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament: cooperació directa per enfortir la governabilitat 
local a través de l’intercanvi tècnic de desplegament competencial dels serveis públics: gestió local, medi 
ambient i sostenibilitat, equitat de gènere). Amenaces: Canvi climàtic i els seus efectes en el litoral (erosió 
costanera, nivell freàtic, inundació, ultrapassaments, remunt de l’onatge, força sobre estructures) i la 
vulnerabilitat del port en les seves infraestructures: dic, molls, maniobrabilitat.

ODS 7:
ENERGIA
NETA I
ASSEQUIBLE

Pla Salut/ Pla de Mandat / 
PAESC / Pla Jove / III Pla
d’igualtat de gènere per a la 
ciutadania / Pla de Mobilitat 
Urbana i sostenible de Mataró 
/ Pacte Estalvi i eficiència 
energètica / Pla director 
Solidaritat i Cooperació.

Detall d’indicadors Protocol d’actuació davant episodis 
de contaminació atmosfèrica sobre 
medi ambient i la salut. Actualització 
de les tarifes i els cànons.
L’Estatut d’Autonomia atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva 
en matèria de ports. Ordenança 
municipal de la Via pública.
Regulació de vehicles elèctrics a 
l’ordenança de circulació.

Actualització projectes per al a reurbanització de la zona comercial del Port. Objectius del Pla: 
Sostenibilitat. Amenaces: Canvi climàtic i els seus efectes en el litoral (erosió costanera, nivell freàtic, 
inundació, ultrapassaments, remunt de l’onatge, força sobre estructures) i la vulnerabilitat del port en les 
seves infraestructures: dic, molls, maniobrabilitat. 2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes 
i personal directiu Campanyes de salut per joves, observatori municipal sobre consum de drogues. Pla 
igualtat, document dinàmic, Accions en clau de transversalitat de gènere amb totes les àrees municipals. 
Actuacions per a millorar la sostenibilitat dels desplaçaments i reduir l’impacte de la contaminació 
atmosfèrica sobre la salut de la població del municipi. Reduir l’accidentalitat en la mobilitat.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 
65%: (79% Economia circular / 42% Mitigació i adaptació canvi climàtic / 69% Avançar transició 
energètica) Estendre la compra pública ambientalment correcta i la gestió ambiental al conjunt de 
l’administració municipal. Creació al 2014 la figura del Gestor Energètic. Projectes de cooperació 
internacional al desenvolupament: de gestió directa per enfortir governabilitat local a través de l’intercanvi 
tècnic i de desplegament competencial dels serveis públics (gestió local, medi ambient, sostenibilitat i 
equitat de gènere).
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 8:
TREBALL
DECENT I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

Pla de Mandat / Pla
Estratègic / Pla Estratègic
d’economia social i solidària 
/ Pla Jove / III Pla d’igualtat 
de gènere per a la ciutadania 
/ Pla Director de Solidaritat i 
Cooperació

Detall d’indicadors
qualitatius i quantitatius 
de recollida sistemàtica i
analítica. Composició i
funcionament del pla ,
disseny de les 
actuacions, resultats i 
comunicació.

Reglament del Consell 
Escolar Municipal / 
Reglament del Consell 
d’Infants 2014

2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Reducció de l’atur i creació d’ocupació 
contractació AODL. Projecte Europeu URBACT-Blue Growth (energia Blava). Contractació Projecte City Branding 
process. i projecte d’innovació social al turisme ocupació per a joves de 25-29 anys. Projecte Mou Tèxtil 
especialització i en disseny tècnic, diversificació sectorial. Manca de finançament propi de les entitats d’ESS, 
Teixit empresarial de l’ESS format per PIMES amb creixement limitat. Manca de xarxa entre entitats que proposen 
alternatives de consum. Manca d’informació sobre necessitats reals d’entitats, el finançament de projectes no 
permet la continuïtat ni planificació a mig i llarg termini.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 3. Desenvolupament urbà i econòmic 72% (57% Economia 
social i solidària / 100% Comerç proximitat equilibri de zones comercials) Consolidació de la figura de tècnic de 
joventut d’atenció, assessor en matèria de formació i inserció, i incorporació de suport administratiu a l’equip 
tècnic. Clau de transversalitat de gènere amb totes les àrees municipals des d’un perspectiva interseccional. 
Projectes d’EpD ( 25% : comerç just, consum responsable, banca ètica. Campanyes de sensibilització. 2013: Cafè 
Ciutat: promoció del Comerç Just: publicació en el marc de la Col·lecció de bones pràctiques de la Cooperació 
Catalana. Compte municipal en la banca ètica per fomentar l’economia solidària. Impulsar la contractació de 
serveis i compres públiques ètiques. Iniciativa Anual “La Nit de la Solidaritat” on s’informa via ràdio i web de les 
iniciatives impulsades i d’informació directa dels resultats de cada projecte. Pla de comunicació per cooperació: 
promoció de la participació, difusió i projecció exterior de la ciutat.

ODS 9:

INDUSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAES- 
TRUCTURES

Pla Estratègic i Director 
del Port de Mataró. / Pla 
de Mandat / Pla Estratègic 
d’economia Social i Solidària 
/ PAESC

Detalls d’actuacions a
realitzar.

Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 1. Governança i Estratègia. / 3. Desenvolupament urbà 
i econòmic 72% (57% Economia social i solidària / 100% Comerç proximitat equilibri de zones comercials) 
Projecte d’especialització i competitivitat territorial: Innovació tèxtil, turisme i esport (Territori d’innovació urbana, el 
TecnoCampus).
Oportunitats: actualització projectes per a la reurbanització de la zona comercial del Port. Estudi de viabilitat tècnica 
i econòmica que incideix en diverses infraestructures. Objectius del Pla: Sostenibilitat, Valoritzar Front de Mar. 
Integració port i ciutat. Potenciar la promoció econòmica i turística de la ciutat. Amenaces: Canvi climàtic i els seus 
efectes en el litoral (erosió costanera, nivell freàtic, inundació, ultrapassaments, remunt de l’onatge, força sobre 
estructures) i la vulnerabilitat del port en les seves infraestructures: dic, molls, maniobrabilitat. 2018: Formació 
sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Projecte d’innovació social al Turisme, Social NEET.

ODS 10:
REDUCCIÓ  
DE LES 
DESIGUALTATS

Pla de Mandat / Pla
Estratègic d’economia
social i solidària / Pla Jove / 
Pla Director de Solidaritat i 
Cooperació

Detall d’indicadors
qualitatius i quantitatius 
de recollida sistemàtica i 
analítica. Composició i
funcionament del pla ,
disseny de les 
actuacions, resultats i 
comunicació.

2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Igualtat d’oportunitats pla d’educació pel 
desenvolupament, actuacions de formació i sensibilització dirigides a joves en el marc de la promoció dels drets 
humans. Plataforma de participació ciutadana. Replantejament del model participatiu: optimització i dels Consells 
Municipals de Participació i impuls a la participació presencial i digital.
Millora comunicació del servei a la ciutadania.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web:2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 65% executat 
Principis de fonamentació i cooperació en l’ESS. Projectes de Cooperació internacional al desenvolupament, 
codesenvolupament. Projectes d’entitats de cooperació.
Cooperació directa per enfortir la governabilitat local a través de l’intercanvi tècnic i de desplegament competencial 
dels serveis públics ( gestió local, medi ambient i sostenibilitat, equitat de gènere) . Projectes d’EpD de comerç just, 
consum responsable i banca ètica per fomentar l’economia solidaria. Pla de comunicació potent: promoció de la 
participació, difusió i projecció exterior de la ciutat.
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 11:
CIUTATS I
COMUNITATS
SOSTENIBLES

Pla de Mandat / Pla Estratègic 
/ Pla Estratègic d’economia 
social i solidària / PAESC 
/ Pla de Mobilitat Urbana i 
sostenible de Mataró /
Pacte Estalvi i Eficiència
Energètica / Pla Director
de Cooperació i Solidaritat

Detall d’indicadors Ordenances municipals: Via
pública de Mataró i Ordenança
de circulació amb la Regulació
de vehicles elèctrics.

2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Àrees estratègiques de 
desenvolupament sostenibilitat i mobilitat.
Principis d’inclusió, consum, transparència, cooperació La Casa Capell, espai municipal d’educació 
per a la sostenibilitat Accions per a la millora de la sostenibilitat dels desplaçaments. “Projecte Mar en 
Valor” amb sistema de gestió d’aparcament a la façana litoral. Reduir l’accidentalitat de la mobilitat. 
Racionalitzar l’ús del vehicle privat i optimització del servei públic. Projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament.
Cooperació directa . Projectes d’EpD. Compres públiques i compte municipal en la Banca ètica.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: .1.Governança i estratègia 59%. 2. Qualitat 
urbana i benestar de la ciutadania 65%: (79% Economia circular / 42% Mitigació i adaptació canvi 
climàtic / 69% Avançar transició energètica) 3. Desenvolupament urbà i econòmic 72% (57%Economia 
social i solidària / 100% Comerç proximitat equilibri de zones comercials) Estendre la compra pública 
ambientalment correcta i la gestió ambiental al conjunt de l’administració municipal. Pla d’acció en 
diversos àmbits: territori, mobilitat, aigua, residus, sensibilització, energia i ambientalització. Figura de 
Gestor Energètic al 2014.

ODS 12:
CONSUM I
PRODUCCIÓ
RESPONSABLE

Pla de Mandat / Pla
Estratègic d’economia
social i solidària

Detall d’indicadors
qualitatius i quantitatius 
de recollida sistemàtica i
analítica. Composició i
funcionament del pla ,
disseny de les 
actuacions, resultats i 
comunicació.

Ordenança General de Residus 
urbans i neteja viària 2015.

2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Principis consum, transparència 
amb palanques de formació,emprenedoria, innovació i territori: Correlació entre consumisme i noves 
tecnologies per afavorir el consum responsable. Manca de xarxa entre entitats que proposen alternatives 
de consum.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 
65%: (79% Economia circular / 42% Mitigació i adaptació canvi climàtic / 69% Avançar transició 
energètica) 3. Desenvolupament urbà i econòmic 72% ( 57%Economia social i solidària / 100% Comerç 
proximitat equilibri de zones comercials)

ODS 13:

ACCIÓ
CLIMÀTICA

Pla de Mandat / Pla
Estratègic / PAESC / Pla
de Mobilitat i Sostenibilitat 
de Mataró / Pacte Estalvi i 
Eficiència Energètica / Pla 
Director de Cooperació i
Solidaritat

Detall d’indicadors Ordenança d’intervenció
municipal ambiental 2015

2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Àrees estratègiques de 
desenvolupament sostenibilitat i mobilitat. Projecte Mar en Valor, impuls per al front litoral de la ciutat 
dins del projecte Europeu URBACT-Blue Growth d’energia Blava. Servei de desenvolupament sostenible 
2015 Impuls de l’eficiència energètica en els equipaments i sectors econòmics. Projecte TecnoCampus 
Tèxtil- Turisme i Esport per promoure l’eficiència energètica del sector industrial. Reduir l’impacte de 
la contaminació atmosfèrica sobre la salut de la població del municipi. Reduir les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle. Assolir els paràmetres legals en relació amb la contaminació acústica. Minimitzar 
el consum d’energia. Cooperació internacional al desenvolupament. Cooperació directa per enfortir 
governabilitat local medi ambient i sostenibilitat, equitat de gènere.
Transparència. Seguiment de l’execució del pla via web: 2. Qualitat urbana i benestar de la ciutadania 
65%: (79% Economia circular / 42% Mitigació i adaptació canvi climàtic / 69% Avançar transició 
energètica) Estendre la compra pública ambientalment correcta i la gestió ambiental al conjunt de 
l’administració. Pla d’acció en àmbits: territori, mobilitat, aigua, residus, sensibilització, energia i 
ambientalització.
Figura del Gestor Energètic al 2014.



Agenda 2030, persones defensores i cooperació internacional al municipis catalans. 42

ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 14:
VIDA
SUBMARINA

Pla Estratègic i Director
del Port de Mataró./ Pla
de Mandat / Pla Estratègic 
/ PAESC / Pla de Mobilitat i 
Sostenibilitat de Mataró / Pacte 
d’Estalvi i eficiència energètica

Detall d’indicadors 2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Àrees estratègiques de 
desenvolupament sostenibilitat i mobilitat.
Projecte Mar en Valor, impuls per al front litoral de la ciutat dins del projecte europeu URBACT-Blue Growth 
d’energia blava. Servei de desenvolupament sostenible Projecte Alguer de Mataró 20 anys de projecte 
de voluntariat al fons marí més importants de Catalunya. / Pla Estratègic i Director del Port de Mataró. 
Projecte “Mar en Valor” amb sistema de gestió i d’aparcament a la façana litoral.
Oportunitats: Activitat turística, pesca, zona comercial, esdeveniments i difusió del patrimoni marítim. 
Objectius del Pla: Sostenibilitat, Valoritzar Front de Mar. Integració port i ciutat. Amenaces: Canvi climàtic 
i els seus efectes en el litoral (erosió costanera, nivell freàtic, inundació, ultrapassaments, remunt de 
l’onatge, força sobre estructures) i la vulnerabilitat del port en les seves infraestructures: dic, molls,
maniobrabilitat. 2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Estendre la 
compra pública ambientalment correcta i la gestió ambiental al conjunt de l’administració. Pla d’acció i 
en àmbits: territori, mobilitat, aigua, residus, sensibilització, energia i ambientalització. Figura del Gestor 
Energètic al 2014.

ODS 15:
VIDA
TERRESTRE

ODS 16:
PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS 
SÒLIDES

Pla de Mandat / III Pla 
d’igualtat de gènere per a
la ciutadania / Pla Director de 
Cooperació i Solidaritat

Ordenança de Civisme i convivència 
ciutadana.

2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu. Clau de transversalitat de gènere 
amb totes les àrees municipals, des d’una perspectiva interseccional.
Transparència . Seguiment de l’execució del pla via web: 1.Governança i estratègia 59% executat. 
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament 70%, cooperació directa , projectes EpD 25% 
, Emergències 5 %. Pla de comunicació sòlida: promoció de la participació, difusió i projecció exterior. 
Promoció del Comerç Just (Col·lecció de bones pràctiques de la cooperació catalana. Iniciativa anual 
“Nit de la Solidaritat” programa de ràdio i web municipals on s’informa de de les iniciatives impulsades 
d’informació directa dels resultats de cada projecte de cooperació.

ODS 17:
ALIANÇA PER
ASSOLIR ELS
OBJECTIUS

Pla Estratègic i Director
del Port de Mataró./ Pla
de Mandat/ Pla Estratègic
/ Pla Estratègic
d’Economia Social i
Solidària / Pla Director de
Cooperació i Solidaritat

Detall d’indicadors
qualitatius i quantitatius 
de recollida sistemàtica i
analítica. Composició i
funcionament del pla ,
disseny de les 
actuacions, resultats i 
comunicació.

Transparència . Seguiment de l’execució del pla via web: 1.Governança i estratègia 59% executat. 
Participació activa de l’Ajuntament en xarxes supramunicipals (XMESS, XES, les Federacions i altres 
Entitats Sectorials). Pla de comunicació potent: promoció de la participació, difusió i projecció exterior de 
la ciutat. Iniciativa la Nit de la Solidaritat s’informa via ràdio i web municipal de les iniciatives impulsades i 
d’informació directa dels resultats de cada projecte.
Oportunitats: actualització projectes per al a reurbanització de la zona comercial del Port. Activitat turística, 
pesca, zona comercial, esdeveniments i difusió del patrimoni marítim. Objectius del Pla: Sostenibilitat,. 
Valoritzar Front de Mar. Integració port i ciutat. Potenciar la promoció econòmica i turística de la ciutat. 
2018: Formació sobre ODS a personal tècnic, electes i personal directiu Objectiu d’imatge, reconeixement 
i promoció de la ciutat en eix d’especialització i innovació amb projecte essencial Mou Tèxtil , amb 
projecte Mar en Valor, City Branding Process i Projecte d’innovació social al Turisme.
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ODS i cooperació 
municipal a Tarragona

Evolució de la política local de cooperació
Tarragona es troba en procés d’elaboració del seu Pla local de cooperació 2022-26, 
raó per la qual ha endegat un procés de consultes amb els diferents departaments 
municipals, entitats i la mateixa població, per avaluar l’estat d’aquesta política, 
identificar possibles sinergies, especificitats i mancances, i determinar com s’ha 
d’orientar durant els propers anys. Tot i ser el primer intent d’establir un document 
estratègic, Tarragona té un important bagatge en matèria de cooperació, des 
de finals dels anys 80, amb un suport pressupostari que als darrers anys s’ha 
mantingut força estable, com es pot veure a la Figura 11.

Compta amb una xarxa no molt extensa però sí força consolidada d’entitats, en 
relació a d’altres municipis semblants, amb les que ha vingut materialitzant la seva 
cooperació. Ha estat la mirada i la pràctica d’aquestes la que ha determinat la seva 
orientació, atès no s’han engegat iniciatives de cooperació directa o concertada. 
També en matèria d’educació per a la ciutadania global, on les mateixes entitats han 
desplegat programes amb certa entitat i complexitat, quelcom poc usual a d’altres 
municipis equiparables. L’Ajuntament hi té un paper també, pel que fa l’educació, 
especialment en processos de reflexió i sensibilització amb la ciutadania.

Figura 11: Evolució del pressupost de cooperació de Tarragona (2015-20)
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Segons les informacions disponibles, el nou pla es perfila sota algunes premisses que 
poden ajudar a alinear la cooperació amb l’Agenda 2030:

Tarragona, a diferència d’altres municipis, ha enfocat 
la seva cooperació indirecta en un seguit d’ODS que 
no són tan habituals a l’entorn de la cooperació local 
catalana. 
En aquest sentit, la iniciativa de les entitats de la ciutat ha permès 
treballar en l’ODS6 de manera central, localitzant-se fins i tot 
diferents iniciatives de diverses entitats a les mateixes regions 
de l’Equador. Tot i que potser no amb tanta intensitat, s’associa al 
treball pel dret humà a l’aigua un enfocament de resiliència i gestió 
davant l’emergència climàtica, fet que tampoc és massa habitual 
durant els darrers anys. La gestió de conques i la sostenibilitat dels 
mitjans de vida esdevenen així una localització de l’ODS13, per 
donar resposta al canvi climàtica.

L’ODS16 és també ben representat, atenent a la incorporació de 
l’enfocament de drets i l’ample suport a la consolidació d’institucions 
democràtiques i fins i tot iniciatives de pau. De nou, la visió de les 
entitats de la ciutat permet aquest fet. També el treball en gènere 
(ODS5) es concreta en diferents iniciatives de suport a grups de 
dones productores o associacions i institucions que treballen pels 
seu drets.

Altres com l’ODS8, relatiu al treball digne, o l’ODS 3 i 4, referents a 
l’educació i la salut, no són tan presents com a d’altres municipis, 
tot i que sí representats.

Enfocament 
per ODS

Reforçar l’enfocament de gènere i drets humans.

Enfortir la feina de comunicació i difusió de la cooperació i de les 
qüestions de justícia global entre la població.

Vetllar per la coherència de polítiques.

Donar acompanyament a la xarxa d’entitats, facilitant la participació 
de la població i el relleu generacional.
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Com s’ha esmentat, el nou pla director està en construcció, i és 
a partir d’aquest procés que s’ha d’establir el vincle entre Agenda 
2030 i cooperació municipal. Els actuals lineaments estratègics no 
van més enllà de descriure els instruments disponibles per facilitar 
les Accions de cooperació al desenvolupament i educació, per part 
de les entitat i, en menys mesura, de manera directa per part de 
l’Ajuntament. S’hi descriu el suport a la difusió de l’Agenda 2030, 
però sense aprofundir en aquesta tasca.

Vinculació amb 
l’estratègia de 
cooperació 
municipal

Defensa de 
Drets Humans i 
de l’espai cívic

Tarragona ha donat suport, com d’altres municipis, al 
program a «Ciutats Defensores dels Drets Humans», 
impulsat pel Fons Català. 
També ha donat suport al Programa català de refugi, en mans de la 
Generalitat, i a un estudi per impulsar la incidència política vinculada 
a les persones refugiades des dels municipis, liderat per REDS.

No s’ha disposat de recursos addicionals per iniciar una línia 
d’actuació de defensa de d'entitats i persones defensores, més 
enllà de l’actuació de les pròpies entitats. En qüestió de refugi, 
s’ha donat suport a la taula d’acollida, però s’evidencien problemes 
d’articulació, igual que a d’altres municipis, amb les entitats que 
han posat en marxa l’operatiu estatal per donar resposta a la crisi 
migratòria.

Connexió amb 
polítiques i 
instruments 
locals

La manca d’iniciatives de cooperació directa ha 
restat possibilitats de connexió de les polítiques i 
instruments locals amb aquesta altra política. 
De fet, dins el nou pla, aquest és un dels instruments, també com a 
element activador de la coherència de polítiques. La pròpia política 
educativa a la ciutat tampoc s’ha fet seva amb molt força les 
iniciatives d’educació per a la ciutadania que s’han impulsat des 
de cooperació, tot i que n’existeixen algunes d’interessants amb la 
participació de les entitats locals. En matèria de joventut també hi 
ha espais i programacions conjuntes entorn la sensibilització.

Tal i com s’indica a la Taula 6, i pel que fa al conjunt d’objectius, 
Tarragona compta amb un seguit de plans i d’estratègies actives 
que faciliten aquesta connexió i la suma de la cooperació en 
l’acompliment dels ODS. Des del seu pla estratègic de ciutat, 
ja es manifesta la l’objectiu de fer de la ciutat referent de la pau 
i la solidaritat internacional, però a més els plans d’infància i 
adolescència (ODS4), d’igualtat (ODS5), de mobilitat sostenible 
(ODS7,11) o d’economia verda (ODS8,9), entre d’altres, obren 
la porta a una relació bidireccional de la cooperació amb totes 
aquestes polítiques.
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Agermanament sense
fronteres

Els conreus agrícoles, eines d’empoderament de la dona 
africana (Camerun)

23.800 € 23.800 € 2 5

Associació Catalana
d’Enginyeria Sense
Fronteres

Empoderament de les comunitats i juntes d’aigua per la presa 
de decisions inclusives al voltant de la gestió de l´aigua en el 
context de canvi climàtic a Orellana(Equador)

58.561,78 € 60.000 € 118.561,78 € 6 13 16

Fortalecimiento de las capacidades de los actores norte 
amazónicos ecuatorianos para el ejercicio del dh al agua en un 
escenario post covid-19 a través del uso de tecnologías de la 
información y comunicación

60.000 € 60.000 € 3 6 16

Fortalecimiento de las Juntas de Agua para una gestión integral 
e inclusiva del ciclo del agua en la provincia de Orellana 
(Ecuador). Fase 2

56.655 € 56.655 € 6 16

Fortalecimiento del sevicio de gestión y la proteción de Agua 
segura en el sector rural de Orellana, Equador

60.000 € 60.000 € 6 16

Promoción de la Gestión Comunitaria para una agua segura en 
el sector rural de Orellana (Equador)

59.300 € 59.300 € 6 16

CooperAcció Enfortint les institucions locals i les associacions femenines 
en el marc de la promoció de la salut sexual i reproductiva als 
municipis de Lambidou i Fassoudebe, Cercle de Diema, regió de 
Kayes, Mali

31.692,44 € 31.692,44 € 3 5 16

Cooperació Activa al
Camp de Tarragona

Redinamització del cooperativisme a les comunitats rurals 
de Touba Mboul per la lluita contra la pobresa i a favor de la 
sobirania alimentària

25.068 € 25.068 € 2 8

Creu Roja

Augment de la resiliencia contra la malnutrició a les Zones 
de salut de Bagata i Nioki, províncies de Kwilu i Mai Ndombe, 
mitjançant activitats de seguretat alimentària i diversificació dels 
mitjans de vida, RDC

39.355,48 € 39.355,48 € 2

Dones emprenedores fomente viure en un ambient lliure de 
violència, al districte 8 de la Ciutadella Andrés Ibañez, Sant 
Andrés Ibañez, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

48.647 € 29.704,55 € 78.351,55 € 5 8 16

Promoció de l’equitat de gènere i de l’apoderament
socioeconòmic de dones al barri George Dimitrov a
Maputo, Moçambic

15.888 € 15.888 € 5 8

Taula 5: Accions de cooperació al desenvolupament i ODS.
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Entrepobles

Defensant i reafirmant la identitat i els drets indígenes a la ciutat: 
l´experiència de la comunitat de Cantagallo a Lima (Perú)

58.780,66 € 58.780,66 €
11 16

Fortalecer la capacidad de incidencia política y organizativa de 
las mujeres indígenes y campesinas en las regiones de Sololá y 
Huehuetenango en tiempos de postcovid (Guatemala).

56.375 € 56.375 €

3 5 16

Fortaleciendo procesos de defensa eco-territorial,
diálogos de saberes y alternativa de vida no-extractivistas

60.000 € 60.000 €
2 15

Mujeres y jóvenes indígenas de las provincias de Cotopaxi y 
Loja protagonistas en la construcción del estado plurinacional e 
intercultural del Ecuador

59.980 € 59.980 €

5 16

Organizaciones de Mujeres Mayas empoderadas para la defensa 
de sus derechos humanos

57.565 € 57.565 €
5 16

Retejiendo la memoria colectiva de El Salvador. Fuego de verdad, 
agua de justicia y vientos de esperanza, dignidad y paz.

60.000 € 60.000 €
16

Fundació el Sueño 
de la
Campana

“Diviérteme y Aprendo” destinat a infants i joves amb risc 
d’exclusió social del municipi de San Ramón, Matagalpa, 
Nicaragua.

40.210,87 € 36.017,17 € 76.228,04 €

4

Fundació Vicente 
Ferrer

Apoderament socioeconòmic de 69 dones rurals mitjançant 
l’accés a l’economia visible i remunerada, el foment de 
l’emprenedoria i l’enfortiment de les organitzacions comunitàries 
de base feminitzada, millorant la resiliència de la zona enfront el 
canvi climàtic en el Districte d’Anantapur, Índia

48.143 € 48.143 €

5 8 13

Millora de l’accés a serveis sanitaris, d’informació i suport de 
qualitat a PLHA a Anantapur

47.160,00 € 56.519,10 € 103.679,10 €
3

Millora de la gestió i l’aprofitament dels recursos hídrics i de la 
productivitat de les terres al districte d’Anantapur (Índia)

50.500 € 50.500 €
2 6

Promogut el dret a la salut pediàtrica al Districte d’Anantapur, 
Índia

42.304,44 € 35.033,45 € 77.337,89 €
3



Agenda 2030, persones defensores i cooperació internacional al municipis catalans. 48

ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mans Unides

Enfortiment de l’economia comunitària per a la seguretat 
alimentària en 3 municipis de la província de Chayanta, Potosí 
(Bolívia)

52.400 € 52.400 € 2 8

Enfortiment de lideratges locals i comunitaris per la exigibilitat 
del dret humà a l´aigua a 4 cantons de les províncies d’Orellana i 
Sucumbios (Equador)

48.216,88 € 48.216,88 € 6 16

Fortalecimiento de las alternatives de producción agroecológicas 
con articulación territorial, enfoque de genero, derechos humanos 
y protección de los bienes naturales, en 20 comunidades del 
territorio ancestral Xinka

42.052 € 42.052 € 2 5 15

Fortalecimiento de liderazgos locales y comunitarios para la 
exigibilidad del derecho humano al agua en 4 cantones de las 
provincias de Orellana y Sucumbíos. Ecuador

41.448 € 41.448 € 6 16

Reducción de vulnerabilidades y refuerzo de las capacidades de 
respuesta de la población e instituciones en 21 comunidades de 
Quetzaltenango y San Marcos

45.063 € 45.063 € 2 6

MUSOL - 
Municipalistas
por la 
Solidaridad y el
Fortalecimiento
Institucional

Enfortiment i ampliació del accés sostenible al servei de aigua 
potable al Municipi de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, 
Guatemala, amb un enfocament de resiliencia al canvi climàtic 
dels recursos hídrics

51.467,41 € 51.467,41 € 6 13

Mejora del acceso sostenible al servicio de agua potable en el 
Municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, Guatemala, con 
un enfoque de Manejo Integral de la Cuenca alta del río Naranjo

46.540 € 46.540 € 6 15

Mejora y ampliación del sistema de agua en el Caserío Jersualén, 
municipio de Esquipulas Palo Gordo, Departamento de San 
Marcos, Guatemala

51.390 € 51.390 € 6

Mejoramiento y ampliación del acceso sostenible al servicio de 
agua potable en el Municipio de San Antonio Sacatepéquez, San 
Marcos, Guatemala, con un enfoque de resiliencia al cambio 
climático de los recursos hídricos

50.875 € 50.875 € 6 13

Promoción del acceso sostenible al servicio de agua potable 
en el municipio de San Antonio Sacatepéquez (Guatemala), con 
un enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos 
hídricos

53.500 € 53.500 € 6 13

Reconstrucción y ampliación del acceso sostenible al servicio 
de agua potable en el Municipio de Esquipulas Palo Gordo, San 
Marcos, con un enfoque de rsiliencia al cambio climático de los 
recursos hídricos

53.385,95 € 53.385,95 € 6 13
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pau i Solidaritat

Garantir l’accés i la participació al sistema integral de veritat, 
justícia, reparació i no repetició (SIVJRNR) arran dels Acords de 
Pau a Colòmbia.

40.996 € 40.996 € 16

Garantir la justícia de gènere al Líban 43.380 € 43.380 € 5 16

Projecte per incrementar la capacitat d’incidència i
participació de les dones del Valle del Cauca en al
construcció i consolidació del procés de pau i reparació a 
Colòmbia

38.000 € 38.000 € 5 16

Promoure la defensa dels DDHH de la població refugiada del 
conflicte sirià a Beirut

58.832,75 € 58.832,75 € 16

Treball infantil i inclusió social a Trípoli (Líban) 46.025,12 € 46.025,12 € 8

PROIDE

Proposta educativa per a la prevenció de l’embaràs precoç 
de nenes i adolescents a Instituts d’Educació Secundària de 
municipis amb majoria de població indígena a Guatemala.

33.988,00 €44.947,00 € 78.935,00 € 4 5

Propuesta educativa para la prevención de la violencia
contra las mujeres, niñas y adolescentes, en institutos
públicos de educación secundaria de San Marcos,
Guatemala”

32.910,44 € 32.910,44 € 4 5 16
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 1: 
FI DE LA 
POBRESA

Pla estratègic 2022 / 
projectes i actuacions 
de cooperació (pla 
director en elaboració

Indicadors d’execució i 
seguiment de l’evolució 
ben definits

- Bases reguladores de la 
convocatòria d’atorgament de 
subvencions per a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
internacional
- Bases reguladores per a 
l’atorgament de subvencions 
pera projectes d’educació per 
al desenvolupament - Manual 
d’anàlisi dels ODS. Guia d’entitats 
de cooperació i medi ambient

Oportunitats:
- Criteris de les Bases subvencions a entitats de cooperació: Denunciar i conscienciar sobre les causes de la 
pobresa i exclusió al Sud / Promoure l’educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament / Difondre l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament Sostenible i l’aplicació pràctica a Tarragona / Accions EpD locals / Alineament i 
descripció dels ODS / Foment de l’aprenentatge servei (col·laboració entre el món educatiu/ formatiu i l’empresa/
entitats per tal de desenvolupar projectes. Creació de ciutadania crítica. Consell de Cooperació i Solidaritat consolidat 
(29 entitats)/ Guia d’entitats de cooperació i medi ambient.
- Manual ODS Guia d’entitats cooperació i medi ambient: les ONG treballen un 44% objectius en l’àmbit social i de 
cooperació al desenvolupament (ODS 1-10) i un 37% objectius d’àmbit institucional i macroeconòmics. Les entitats 
de Medi Ambient treballen un 68% els objectius mediambientals (ODS 11- 15) la resta en objectius d’àmbit social 
i de cooperació al desenvolupament. Coherència amb línies de treball del territori (Diputació de Tarragona): els ODS 
menys treballats en Accions de la ciutat 14 i 15 coincideixen amb ODS en els quals no es centra la línia d’ajuts de la 
Diputació. Ressalta Tarragona pel teixit associatiu.
Febleses:
- Fons de cooperació lluny del 0,7/ Manca de transversalitat amb altres departaments Ajuntament /Incidència 
limitada entre la ciutadania / A millorar: Augmentar el nombre de projectes EpD subvencionats. La Diputació de 
Tarragona no centre les Accions prioritàries d’aquest ODS.
- L’assoliment dels ODS a nivell global precisa de coordinació entre governs i amb l’efecte de la pandèmia es 
complica. Escepticisme després del fracàs dels OM. Manca definició definitiva sobre paràmetres. Incoherència amb 
línies de treball del territori (Diputació de Tarragona) a: els ODS menys treballats per part de la ciutat 9 i 7 són ODS 
que la Diputació prioritza. L’Ajuntament de Tarragona, departament de cooperació, enfoca la seva tasca prioritzant 
els següents ODS : 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,17 (confirma la línia d’Accions de la ciutat).

ODS 2:
FAM ZERO

Pla estratègic 2022 / 
projectes i actuacions 
de cooperació (pla 
director en elaboració

Indicadors d’execució i 
seguiment de l’evolució 
ben definits

- Bases reguladores de la 
convocatòria d’atorgament de 
subvencions per a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
internacional
- Bases reguladores per a 
l’atorgament de subvencions 
pera projectes d’educació per al 
desenvolupament

Feblesa: La Diputació de Tarragona no centra les seves actuacions en aquest ODS.

ODS 3: 
SALUT I 
BENESTAR

Pla estratègic 2022/ 
creació ( i dotació) del 
servei municipal de 
salut pública.
Projectes i actuacions 
de cooperació / 
pla local polítiques 
d’igualtat / pla local 
Tarragona jove / 
pla municipal de 
drogues / pla infància i 
adolescència

Indicadors definits 
d’avaluació d’execució i
evolució: Índex de 
contaminació acústica i
qualitat de l’aire i 
indicadors de pla local
d’igualtat detallats.

Reglament Consell Municipal de 
la Salut Reglament Municipal 
d’acolliment temporal d’urgència. 
Bases de subvencions de 
cooperació i EpD Consell Municipal 
de la Gent Gran Consell Municipal 
dels discapacitats Estatuts del
Consell Municipal d’Infants

Oportunitats:
Figura de Cap d’unitat tècnica de Treball Transversal amb les diverses àrees / Mitjans de comunicació potents / 
Millorar qualitat ambiental (crear sistema d’informació i seguiment mediambiental) / Foment de mitjans de transport 
sostenibles tant per salut persones com medi ambient (pla de gestió i manteniment de l’espai públic) nous sistemes 
de transport sostenibles elèctrics i punts de càrrega / Crear entorn saludable urbà: amb estratègia de ciutat 
saludable proposades per l’OMS (mobiliari saludable). / Treball transversal educació, salut, famílies, plataforma Nits i 
Segell Certificat Europeu Q (turisme de qualitat) / Projecte Educatiu de Ciutat
Oportunitat: Creació i dotació del servei municipal de Salut Pública.
Adhesió de Tarragona a Xarxa de Ciutats Saludables (RECS) / Elaboració del Pla de Salut de Tarragona amb 
perspectiva de determinants socials i desigualtats en salut. /Disposar d’un sistema d’informació del perfil de salut 
de Tarragona /Potenciar Tarragona com a capital de l’estil de vida mediterrani i desenvolupar les oportunitats 
associades a un estil de vida saludable / Integrar la salut en la planificació urbana / Avaluació del impacte en salut 
de les polítiques, programes i projectes municipals. / Creació del Consell de salut municipal / Cobertura de RH en el 
Pla Jove i transversalitat. Instruments de recollida d’avaluacions qualitatives i quantitatives .

Taula 6: Desplegament dels ODS a Tarragona.
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 4:
EDUCACIÓ DE 
QUALITAT

Pla infància i 
adolescència projectes i 
actuacions de cooperació 
/ pla local polítiques 
d’igualtat / pla local 
Tarragona jove / pla 
municipal de drogues / 
pla de biblioteques / pla 
d’acció i gestió de residus

Indicadors ben definits 
en la majoria de plans 
/ Pla Biblioteques i 
Drogues els indicadors 
podrien estar més 
detallat so disgregats 
per sexes, edats etc..

Reglament del Consell Escolar municipal 
/ Estatuts del consell municipal d’infants 
/ Reglament Consell Municipal de 
la Formació i l’ocupació / Bases de 
subvencions de cooperació i EpD / 
Reglament del Consell Municipal de la 
Salut

Oportunitats:
Pla Igualtat: figura de Cap d’unitat tècnica de Treball transversal amb les diverses àrees . Potents 
mitjans de comunicació / Pla Jove: Treball transversal entre àrees. Cobertura RH i instruments de 
recollida d’avaluacions tant quantitatives com qualitatives. / Treball transversal educació, salut, famílies 
plataforma NITS Q i Segell Certificat Europeu Q (turisme de qualitat) / Biblioteques com a plataformes de 
sensibilització a la ciutadania i d’Accions conjuntes amb cooperació, medi ambient i cultura organitzant 
fires o jornades. /Projecte Educatiu de Ciutat ( ODS 4) com a plataforma de participació ciutadana.
Feblesa: La Diputació de Tarragona no centra les seves actuacions en aquest ODS.

ODS 5:
IGUALTAT DE
GÈNERE

Pla estratègic 2022 / pla 
de feminismes 2020-24 
participació ciutadana /
projectes i actuacions de 
cooperació / pla local de 
polítiques d’igualtat / pla
local Tarragona jove /pla 
infància i adolescència

Indicadors d’execució i 
evolució. definits:
Nombre d’homes, 
de dones, d’altres 
persones i nivell 
d’execució de l’acció

Reglament Municipal d’acolliment
temporal d’urgència (pisos emergència 
social, acolliment dones víctimes de 
violència, acolliment urgència en places 
hoteleres, per catàstrofes i maltractaments 
a senectut) / Reglament del Consell 
Municipal de les Dones - Estatuts del 
Consell Municipal d’Infants - Consell de 
Cooperació i Solidaritat - Bases reguladores 
de la convocatòria d’atorgament de 
subvencions per a projectes de cooperació 
al desenvolupament internacional.

Oportunitats:
PLA IGUALTAT: Figura de la Cap d’unitat tècnica de treball transversal amb les diverses àrees. potents
mitjans de comunicació / ODS més treballat a nivell municipal (entitats cooperació, medi ambient ,
administracions públiques locals, moviment social) Criteris de les bases de subvencions de cooperació
local valora inclusió de la perspectiva de gènera i la recerca d’equitat entre dones i homes. Pla Jove:
Transversalitat. Cobertura RH i instruments de recollida d’avaluacions.
Punts febles: Fons de cooperació lluny del 0,7%. Manca de transversalitat amb altres departaments de 
l’ajuntament /incidència limitada entre la ciutadania. A millorar: Augmentar el nombre de projectes EpD 
(ECG) subvencionats.

ODS 6:
AIGUA NETA I
SANEJAMENT

Pla estratègic 2022 / 
projectes i actuacions 
cooperació

Indicadors d’execució i 
evolució definits:
Consum d’aigua per 
habitant

- Consell de Cooperació i Solidaritat - 
Bases reguladores de la convocatòria 
d’atorgament de subvencions 
per a projectes de cooperació al 
desenvolupament internacional.

Subvencions destinades a actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora
de la qualitat de l’aigua de consum humà, any 2020

ODS 7:
ENERGIA
NETA I
ASSEQUIBLE

Pla Salut/ Pla de Mandat 
/ PAESC / Pla Jove / III 
Pla
d’igualtat de gènere 
per a la ciutadania / Pla 
de Mobilitat Urbana i 
sostenible de Mataró / 
Pacte Estalvi i eficiència 
energètica / Pla director 
Solidaritat i Cooperació.

Detall d’indicadors Protocol d’actuació davant episodis de 
contaminació atmosfèrica sobre medi 
ambient i la salut. Actualització de les 
tarifes i els cànons.
L’Estatut d’Autonomia atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de ports. Ordenança municipal de 
la Via pública.
Regulació de vehicles elèctrics a 
l’ordenança de circulació.

Oportunitats:
Foment de creació d’empreses relacionades amb l’economia verda (formació en sostenibilitat) / Millorar 
qualitat ambiental (crear sistema d’informació i seguiment mediambiental) / Foment de mitjans de transport 
sostenibles tant per salut persones com medi ambient (pla de gestió i manteniment de l’espai públic) nous 
sistemes de transport sostenibles elèctrics i punts de càrrega / Promoure mesures per la lluita i adaptació 
de la ciutat i ciutadania al canvi climàtic / Crear entorn saludable urbà: amb estratègia de ciutat saludable 
proposades per l’OMS (mobiliari saludable). Desenvolupar el plantejament amb criteris de sostenibilitat 
ambiental, incorporar a la normativa urbanística elements innovadors en el camp de la sostenibilitat. /  
Projecte Educatiu de Ciutat ODS 4 com a plataforma de participació i reflexió ciutadana.
Evolució: L’elaboració de l’agenda 21 locals (A21), amb l’objectiu de fer una diagnosi socioeconòmica i 
ambiental dels municipis i definir el seu Pla d’acció local cap a la sostenibilitat (PALS). Diverses Accions 
ja plantejades al Pla d’acció de l’Agenda 21 són assimilables al PAESC (Coordinat per la Diputació de 
Tarragona).
Feblesa:
Pla d’acció presentat a l’octubre 2020, previsió de fer l’informe biennal de la consecució de les Accions s 
del PAESC i de l’Agenda 21 en matèria d’energia i canvi climàtic (el tècnic del departament de medi ambient 
de l’Ajuntament de Tarragona em va comentar que no havien desenvolupat encara el pla d’acció local de 
desenvolupament sostenible)
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 8:
TREBALL
DECENT I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

Pla estratègic 2022 / 
projectes i actuacions de 
cooperació (pla director en 
elaboració / POUM (anul·lat 
pel tribunal suprem) / pla 
local Tarragona jove

Indicadors d’execució i 
evolució definits:
Transició escola 
treball: dinàmica de 
creació d’empreses 
població jove. Taxa 
d’autoocupació.

Reglament del Consell Municipal 
de la Formació i l’ocupació / 
Bases reguladores subvencions de 
cooperació i EpD. /

Oportunitats:
Pla jove: Treball transversal, cobertura de RH i instruments de recollida d’avaluacions. Pla d’Infància i
adolescència: Projecte Educatiu de Ciutat com a plataforma de participació i reflexió ciutadana. Smart 
Green City (2013) ciutat eficient i educadora
Punts febles:
4/11/2021 Acord de Govern de l’Ajuntament de Tarragona que suspèn la vigència del plantejament 
urbanístic i resten pendents de l’aprovació urgent de Normes de Planejament Urbanístic fins l’aprovació 
definitiva del nou POUM.

ODS 9:

INDUSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAES- 
TRUCTURES

Pla estratègic 2022 / 
projectes i actuacions de 
cooperació (pla director en 
elaboració / pla de mobilitat 
urbana i sostenible

Indicadors d’execució i 
evolució definits

Reglament de la convivència 
ciutadana i ús dels espais públics / 
Reglament del Consell Municipal de 
Mobilitat / Bases de subvencions de 
projectes de cooperació i EpD

Oportunitats:
Foment de creació d’empreses relacionades amb l’economia verda (formació en sostenibilitat (Accions
1.3.6 i 5.5.1) / Foment de mitjans de transport sostenibles tant per salut persones com medi ambient
(pla de gestió i manteniment de l’espai públic) nous sistemes de transport sostenibles elèctrics i punts
de càrrega / Promoure mesures per la lluita i adaptació de la ciutat i ciutadania al canvi climàtic / Crear
entorn saludable urbà: amb estratègia de ciutat saludable proposades per l’OMS (mobiliari saludable).
Punts febles:
ODS menys treballat a nivell local per les entitats de cooperació i medi ambient.

ODS 10:

REDUCCIÓ  
DE LES 
DESIGUALTATS

Pla estratègic 2022 / el pla 
d’inclusió i cohesió social de 
Tarragona. / projectes
i actuacions de cooperació / 
pla local polítiques d’igualtat / 
pla local Tarragona jove / pla 
d’infància i adolescència

Indicadors d’execució i 
evolució ben definits

Reglament Municipal d’acolliment 
temporal d’urgència (pisos 
emergència social, acolliment dones 
víctimes de violència, acolliment 
urgència en places hoteleres, per 
catàstrofes i maltractaments a 
senectut) / Reglament del Consell 
Municipal de la Discapacitat / 
Ordenança General de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics / 
Bases subvencions de cooperació i 
EpD / Estatuts del Consell Municipal 
d’Infants

Oportunitats:
Figura de Cap d’Unitat tècnica de treball transversal amb diverses àrees. Potents mitjans de 
comunicació./ Instruments de recollida d’avaluacions quantitatives i qualitatives /Espai d’informació, 
participació i assessorament del Pla d’inclusió i cohesió. / Criteris de les Bases subvencions a entitats 
de cooperació: Denunciar i conscienciar sobre les causes de la pobresa i exclusió al Sud /Promoure 
l’educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament /Promoure el respecte dels Drets Humans / 
solidaritat cap a les persones refugiades / Difondre l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible 
i l’aplicació pràctica a Tarragona / Accions EpD locals / Alineament i descripció dels ODS / Sostenibilitat 
del projecte en la seva triple dimensió (social, ambiental i financera) /Foment de l’aprenentatge de servei.
Punts febles:
Fons de cooperació lluny del 0,7/ Manca de transversalitat amb altres departaments Ajuntament /
Incidència limitada entre la ciutadania / A millorar: Augmentar el nombre de projectes EpD subvencionats
La Diputació de Tarragona no prioritza aquest ODS en les seves Accions. / Projecte Educatiu de Ciutat
com a plataforma important de participació ciutadana. Smart Green City 2013, ciutat eficient i
educadora.
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 11:
CIUTATS I
COMUNITATS
SOSTENIBLES

Pla estratègic 2022 / 
projectes i actuacions de 
cooperació/ pla mobilitat
urbana i sostenible/ 
POUM / pla d’acció i 
gestió de residus

Indicadors d’execució i evolució ben definits:
Percentatge de carrers de vianants respecte la Xarxa 
Viària / Aparcaments dissuasorisnexistents. Ús del 
transport públic / Facilitar l’ús de la bicicleta com 
a mitjà de transport /% Desplaçaments per treball 
o estudis realitzats en bicicleta. / Km d’itineraris 
en sòl no urbanitzable per a bicicletes i vianants. 
Desplaçaments en bicicleta o a peu interurbans / 
Punts públics de recàrrega elèctrica a la ciutat. /
Parc de vehicles elèctrics de la ciutat. /Consum 
d’energia provinent de fonts d’energia renovables. 
Grau d’eficiència energètica de les edificacions 
de la ciutat. / Escoles i instituts que inclouen 
activitats estables d’educació ambiental: / Grau 
de consciència ambiental de la ciutadania / grau 
d’execució del Pla director d’espais verds i del POUM

Reglament consell municipal 
de mobilitat / bases 
subvencions de cooperació 
i epd / Bonificacions per 
reducció de residus

Punts febles:
4/11/2021 Acord de Govern de l’Ajuntament de Tarragona que suspèn la vigència 
del plantejament urbanístic i resten pendents de l’aprovació urgent de Normes de 
Planejament Urbanístic fins l’aprovació definitiva del nou POUM. Encara no s’està 
desenvolupant el Pla d’acció local de desenvolupament sostenible.

ODS 12:
CONSUM I
PRODUCCIÓ
RESPONSABLE

Pla estratègic 2022/ 
agenda 21 / projectes i 
actuacions cooperació / 
agenda 21 (informació 
retirada de la
web per actualitzar-la) 
/ pla d’acció i gestió de 
residus

Indicadors Detallats Consell de Cooperació i 
Solidaritat - Bases
reguladores de la 
convocatòria d’atorgament 
de subvencions per a 
projectes de cooperació 
al desenvolupament 
internacional. - Bonificacions 
per reduccions de residus.

Feblesa:
La Diputació de Tarragona no centra les seves actuacions en aquest ODS.

ODS 13:
ACCIÓ
CLIMÀTICA

Pla estratègic 2022/ 
agenda 21
(informació retirada de 
la web per actualitzar-la) 
/ projectes i actuacions 
cooperació / pla de 
mobilitat urbana i 
sostenible / pla d’acció 
per a l’energia
sostenible de Tarragona 
/ pla d’acció i gestió de 
residus

Indicadors Detallats Consell de Cooperació i 
Solidaritat - Bases
reguladores de la 
convocatòria d’atorgament 
de subvencions per a 
projectes de cooperació 
al desenvolupament 
internacional. Manual
d’anàlisi dels ODS. Guia 
d’entitats de cooperació i 
Medi Ambient.  
- Bonificacions per 
reduccions de residus.

Oportunitats: Catàleg d’espais per a l’Anella Verda de Tarragona. Subvenció 2021 de la 
DIPTA: XVII Premi Iniciativa Medi Ambient. Subvenció per la Transició Energètica i Acció 
Climàtica. Criteris de les Bases de subvencions a entitats de cooperació: Difondre l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament Sostenible i l’aplicació pràctica a Tarragona / Accions EpD 
locals / Projectes de cooperació internacional: mesures efectives de gènere, equitat i 
sostenibilitat ambiental / Promoció de la igualtat entre homes i dones així com la protecció 
del medi ambient / Alineament i descripció dels ODS /Sostenibilitat dels projectes en la 
seva triple dimensió (social, ambiental i financera) / Foment de l’aprenentatge i servei/ Guia 
d’entitats de cooperació i medi ambient.
Punts febles: Fons de cooperació lluny del 0,7/ Manca de transversalitat amb altres 
departaments Ajuntament /Incidència limitada entre la ciutadania / A millorar: Augmentar el 
nombre de projectes EpD subvencionats. Promoure mesures per la lluita i adaptació de la 
ciutat i ciutadania al canvi climàtic
Feblesa: La Diputació de Tarragona no centra les seves actuacions en aquest ODS. / tècnic 
medi ambient confirma que no s’ha desenvolupat encara el pla de desenvolupament 
sostenible. El pla d’acció presentat a l’octubre 2020 preveia fer l’informe biennal de la 
consecució de les Accions del PAESC i Agenda 21, no l’he trobat al web ( hi havia arxius 
penjats al web però els han retirat per actualitzar-ho)
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 14:
VIDA
SUBMARINA

Pla estratègic 2022 Indicadors d’execució i 
evolució definits

Feblesa: 
La Diputació de Tarragona no centra les seves actuacions en aquest ODS.

ODS 15:
VIDA
TERRESTRE

Pla estratègic 2022/ projectes 
i actuacions de cooperació

Indicadors d’execució i 
evolució.

Consell de Cooperació i Solidaritat 
- Bases reguladores de la 
convocatòria d’atorgament de 
subvencions per a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
internacional.

Feblesa:
La Diputació de Tarragona no centra les seves actuacions en aquest ODS.

ODS 16:
PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS 
SÒLIDES

Pla estratègic 2022 / 
adhesió al projecte de 
ciutats defensores dels 
drets humans/ projectes i 
actuacions de cooperació / pla 
local d’inclusió i cohesió social 
/ pla local polítiques d’igualtat

Indicadors d’execució i 
evolució definits

Consell de Cooperació i Solidaritat 
- Bases reguladores de la 
convocatòria d’atorgament de 
subvencions per a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
internacional.

Oportunitat:
Figura de Cap d’Unitat tècnica de treball transversal amb diverses àrees. Potents mitjans de comunicació. 
/Pla d’inclusió i cohesió:Espai d’informació, Espai de participació i acció comunitària ,
Espai d’assessorament , Espai de recursos
Feblesa:
La Diputació de Tarragona no centra les seves actuacions en aquest ODS.

ODS 17:
ALIANÇA PER
ASSOLIR ELS
OBJECTIUS

Pla estratègic /projectes i 
actuacions cooperació / pla 
d’infància i adolescència (pec)

Consell de Cooperació i Solidaritat 
- Bases reguladores de la 
convocatòria d’atorgament de 
subvencions per a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
internacional.

Oportunitats:
Projecte Educatiu de Ciutat, model d’economia sostenible, reorientació del sistema productiu en línia
amb objectius del projecte de llei d’economia sostenible de l’estratègia europea 2020 (Smart City)
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ODS i cooperació 
municipal a Terrassa

Evolució de la política local de cooperació
Terrassa has estat un municipi que ha donat suport a Accions de cooperació internacional 
des de finals dels anys vuitanta. En l’actualitat es troba en el procés d’elaboració del seu segon 
pla director, havent-ne avaluat el primer, vigent entre 2014-2020. Aquest procés ha servit per 
caracteritzar la situació d’aquesta política pública a la ciutat: d’una banda, el teixit potent d’entitats 
presents ha estat l’encarregat d’executar-la majoritàriament. Malgrat la voluntat d’obrir espais per 
a la cooperació directa, l’Ajuntament no ha pogut liderar més que alguna acció puntual, amb certes 
dificultats per transversalitzar-se amb la resta de departaments, tot i les grans potencialitats del 
municipi.

Les de les entitats han estat intervencions de llarga trajectòria, amb una certa 
dispersió geogràfica, tot i que un grup reduït de països ha centrat la major part del 
seu suport. 
En efecte, Senegal, Guatemala, Burkina Faso, Nicaragua i Bolívia concentren més del 60% del 
recursos invertits. La visió de la cooperació a Terrassa, d’altra banda, és molt infraestructuralista: 
es materialitza fonamentalment en la construcció i la dotació d’equipaments. Tot i que ha 
anat introduint un enfocament de gènere important, l’enfocament de drets no és encara molt 
predominant.
Una de les carències més importants ha estat la feina al voltant de l’educació per a la ciutadania: 
tot i haver-se dut a terme moltes Accions, la col·laboració amb centres docents, la introducció de 
nous formats i fins i tot l’enfocament educatiu, més enllà de la rendició de comptes o la captació 
de suports entre la ciutadania, té encara molt de recorregut, especialment entre les entitats locals.

Terrassa és el segon municipi català que més recursos dedica a la política de cooperació, en 
termes absoluts. Malgrat l’aposta política i aquest suport destacat entre el conjunt de municipis 
catalans i de mantenir les xifres totals, el pressupost relatiu ha anat disminuint lleugerament 
durant els darrers anys, com es pot veure a la Figura 12.

Adoptar l’enfocament de drets humans i gènere com a principi rector.
Aprofundir la transversalitat i la implicació i connexió efectiva amb d’altres polítiques 
públiques.
Millorar les capacitats internes dedicades a desplegar la cooperació i identificar-ne les 
existents a la ciutat, encara no articulades,
Dotar de més recursos a la cooperació directa.
Aprofundir en la feina d’EpD, dedicant-li recursos especialitzats.
Establir una estratègia comunicativa.

L’avaluació del pla ha indicat algunes claus per a la propera etapa. Entre d’altres:



Agenda 2030, persones defensores i cooperació internacional al municipis catalans. 56

Enfocament 
per ODS

El desplegament de la política de cooperació a Terrassa, pel que fa 
al seu alineament amb els ODS, s’ha centrat especialment en l’ODS 
4, dedicat a l’accés a l’educació. Ha estat un suport continuat, a 
través de moltes iniciatives liderades per les entitats de la ciutat i 
les seves contraparts a diferents països. En molts casos han estat 
materialitzades a través de la construcció de noves aules, edificis 
o el seu equipament, desenvolupades en successives fases, com 
es pot veure a la Taula 7. La pròpia avaluació realitzada indica 
com s’han concentrat en aquest objectiu i d’altres assimilables a 
la millora de serveis bàsics, la majoria dels recursos disponibles. 
Terrassa, a més i pel que fa a l’ODS3 i dins aquest conjunt, ha 
impulsat la salut visual, gràcies a les capacitats presents, conferint 
certa especificitat a la seva cooperació municipal.

En destaca també el suport a l’ODS5, el qual es pot identificar 
totalment amb un dels objectius que el pla director avaluat 
identificava. Efectivament, s’ha destinat una part molt significativa 
dels recursos disponibles, dedicant-los a l’empoderament de les 
dones des de diferents perspectives: tant l’econòmica, amb la 
creació de cooperatives i el reforça dels mitjans de vides, com el 
suport d’entitats que treballen pels seus drets. També ha estat 
significatiu l’ajut a projectes de salut reproductiva.

El suport al treball digne, corresponent a l’ODS8, ha estat un dels 
altres objectius presents en el desplegament, des d’una visió de 
gènere molt sovint.

Figura 12: Evolució del pressupost de cooperació de Terrassa (2015-20)
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La cooperació tècnica ha estat molt poc present durant els darrers 
temps a Terrassa. Les iniciatives que han pogut concretar-se han 
tingut poc recorregut, d’una banda pel poc marge per impulsar-
les des de l’equip tècnica, i d’altra per les dificultats generades 
per la pandèmia. Tot i així, el suport als municipis libanesos en 
matèria d’enfortiment del servei de protecció civil, ha estat una 
bona experiència en clau ODS16 i de millora de les institucions i el 
bon govern.

La connexió amb les polítiques locals, com indica 
la pròpia avaluació, ha estat limitada, malgrat els 
objectius de transversalització que marcava el pla 
director anterior. 
Terrassa compta amb una política pública força activa pel que fa a 
l’economia social al seu propi territori, fet que s’ha connectat a nivell 
de campanyes de promoció del consum i del comerç responsable 
de manera força natural, aportant a l’ODS8. Molt remarcable, 
en aquest sentit, els passos fets en clàusules socials durant els 
darrers anys en matèria de compra pública municipal.

En canvi, tot i els esforços per treballar en l’ODS5 des de les 
entitats de cooperació, no ha existit una connexió evident amb les 
polítiques, instruments i experiències de la ciutat. Terrassa disposa 
d’un Reglament per a la Igualtat de Gèneres, d’un SIAD, participa 
en projectes com "Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les 
polítiques públiques locals"i ha desenvolupat diferents protocols 
i recursos. Tot plegat, una caixa d’eines que encara no han estat 
activada per a la cooperació al desenvolupament, encara que sí 
han existit experiències locals interessants com ara la campanya 
de sensibilització «Dona i desenvolupament», en col·laboració amb 
la regidoria de polítiques de gènere.

A nivell d’un ODS tan important per a la cooperació com el relatiu a 
l’educació, la poca col·laboració amb la política educativa per part 
de les entitats, si més no a través de l’oferta als centres docents, és 
evident. Tot i així sí s’han fet programes conjunts amb Biblioteques 
o Accions con el Mes de la Pau, per exemple, però encara amb molt 
de recorregut. També en relació amb l’ODS16, la lluita contra els 
discursos d’odi ha estat liderada i ben treballada des de Ciutadania 
i Convivència, dins també de l’Àrea de Drets Socials com Solidaritat 
i Cooperació. A nivell d’universitats o de foment del voluntariat 
entre el jovent, tampoc ha existit una mirada molt alineada amb la 
cooperació per fomentar tant l’ODS4, com l’ODS17, on encabir les 
dinàmiques participatives i d’aliances.

Tot i haver constituït la gestió pública de l’aigua una aposta política 
de calat dins la ciutat, l’empresa de titularitat municipal no s’ha 
començat a involucrar en qüestions de cooperació fins els darrers 
temps, ni aquesta política s’ha aprofitat encara per enfortir i 
projectar aquesta visió, tècnica i políticament.

Connexió amb 
polítiques i 
instruments 
locals
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El nou pla director s’alinearà amb l’Agenda 2030, contribuint 
amb l’acompliment dels ODS. La nova estratègia, però, es troba 
en construcció, per a qual cosa es difícil determinar amb com 
s’articularà amb aquest marc. Ara bé, se’n poden avançar alguns 
elements que previsiblement l’orientaran i connectaran amb els 
ODS:

• Voluntat política de transversalització i connexió amb el conjunt 
de polítiques, aprofundint en la coherència de polítiques.

• S’han fet passos per identificar polítiques més receptives per 
incorporar la cooperació i les persones responsables, tècnica 
i políticament, entenen l’oportunitat que ofereix la coordinació 
amb la cooperació per desenvolupar objectius al voltant de 
l’aigua (ODS6), ciutats inclusives (ODS11), educació universitària i 
ciutadania crítica (ODS4), comerç just i economia social (ODS8) o 
nova ciutadania i inclusió (0DS16).

• Impuls de l’enfocament de gènere i basat en drets humans 
a nivell municipal i de manera transversal, que pot ajudar al 
desenvolupament en concret de l’ODS5.

• Procés estratègic Horitzó 2030 i confecció de l’Agenda Urbana 
2030, que poden estimular l’alineament del conjunt de plans i 
polítiques sectorials amb aquest marc.

Terrassa, com d’altres municipis, ha participat en el programa 
Ciutats Defensores dels Drets Humans, que ha tingut una 
acceptació important entre els centres educatius locals i és una 
activitat de sensibilització força ben valorada.

A nivell d’entitats, cal destacar la conformació de la Taula local per 
les persones refugiades, arran la crisi humanitària a la Mediterrània. 
També el suport donat a la xarxa Asil.cat des de l’ajuntament, 
via Fons Català, i el propi servei d’acollida, gestionat des de 
Ciutadania, o el tradicional suport al programa vacances solidàries 
i la subsistència dels campaments de refugiats saharauis. És 
previsible, en el context bèl·lic a Ucraïna, que el suport donat a una 
entitat d’acollida de nens orfes durant les dues darreres dècades, 
pugui transformar-se en alguna iniciativa d’acollida més àmplia.

Més enllà d’aquestes iniciatives, les entitats de la ciutat no han 
plantejat cap altra iniciativa de protecció o refugi de persones 
defensores, d’acompanyament d’entitats amenaçades a d’altres 
països a causa de la denúncia de violacions dels drets humans.

Vinculació amb 
l’estratègia de 
cooperació 
municipal

Defensa de 
Drets Humans i 
de l’espai cívic
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ENTITAT PROJECTES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ACAU-Associació
coordinadora
d’ajuda unida

Ampliació de 3 aules al lycée de Zinguedesse a Burkina 
Faso

20.000,00 € 20.000,00 € 4

Ampliación de la escuela de enseñanza secundaria en 
Guiba

18.683,00 € 20.000,00 € 38.683,00 € 4

Construcció d’un centre de formació professional per a 
dones a
Zinguedesse, Burkina Faso

17.619,00 € 17.619,00 € 4 5

Construcció d’una escola preescolar en Dangedara 10.755,00 € 10.755,00 € 4

Construcció del centre d’ensenyament secundari de 
Boura a Burkina Faso

19.605,00 € 16.617,00 € 36.222,00 € 4

Reconstrucció de l’escola primaria Guéré (Burkina Faso) 20.000,00 € 20.000,00 € 4

ACRS-Asociació
Catalana
residents
Senegalesos

Casa de la dona de Diourbel ker Djigen 14.986,00 € 14.986,00 € 5

Ramaderia 16.803,00 € 16.803,00 € 2

Ajuda en Acció Ampliación del sistema de agua 15.516,00 € 15.516,00 € 6

Construcción de aula educativa, municipio de San José 
de Chiquitos

17.885,00 € 17.885,00 € 4

Niños /as y jovenes con discapacidad desarrollan sus 
capacidades y ejercitan sus derechos a una vida digna 
a partir del uso de ambientes adecuados en el hogar 
Teresa de Los Andes

19.994,00 € 19.994,00 € 1 3 16

Alternativa3 Educación para los jóvenes de las comunidades de 
Matagalpa y Jinotega

18.922,00 € 18.922,00 € 4

El racó de la lectura – comunidad El Tuma y El Guapotal, 
Nicaragua

17.885,00 € 17.885,00 € 4

Empoderament de les dones i els/les joves amb risc 
d’exclusió social de les comunitats de El Guapotal, 
vulnerables davant la desigualtat de gènere, el canvi 
climàtic i la inseguretat alimentària, Nicaragua

17.950,00 € 17.950,00 € 4 5 16

Enfortiment de les capacitats de les dones i els/les 
joves amb risc d’exclusió social de la cooperativa 
multisectorial Augusto Cesar Sandino

19.910,00 € 30.000,00 €30.000,00 € 79.910,00 € 4 5 8

Horts escolars per a la millora de la desnutrició infantil 
i la seguretat alimentaria a la regió de El Guapotal, 
municipis de El Tuma i La Dalia, Nicaragua

20.000,00 € 20.000,00 € 2 4

Taula 7: Accions de cooperació al desenvolupament i ODS.
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Amics de
Fundase

Carpas para la agricultura urbana 17.064,00 € 17.064,00 € 2

Conclusion de obra fina de tres nuevas aulas para el 
centro de educacion infantil “Virgen de la Fuensanta”, 
Bolívia

16.504,00 € 16.504,00 € 4

Construcción de aulas para el centro educativo infantil 
Sagrado Corazón de Jesús

19.869,00 € 16.974,00 € 36.843,00 € 4

Equipament per a un forn industrial projecte kurmi, El 
Alto, Bolívia

14.755,00 € 14.755,00 € 8

Fortalecimiento del taller de acompañamiento escolar: 
equipamiento de la biblioteca y material inter activo

15.240,00 € 15.240,00 € 4

Amics de Jesús
Obrero

Construcción de aulas para el centro educativo infantil 
Sagrado Corazón de Jesús

20.000,00 € 20.000,00 € 4

Amics dels
Infants Marroc

Acompanyament i suport a mares solteres i llurs infants 
i inserció sociolaboral a Casablanca (Marroc)

4.444,00 € 4.444,00 € 5 8

Associació
ABARTA

Biblioteca comunitaria en Bouza, Níger 16.949,00 € 16.949,00 € 4

Implantación de un sistema para la extracción de aceite 
de cacahuete y creación de una unidad de engorde 
bovino

17.960,00 € 17.960,00 € 8

Associació Alba Prevenció de la sida i promoció de la dona 19.000,00 €16.500,00 €19.950,00 €17.500,00 €18.500,00 €16.468,00 €19.465,00 € 127.383,00 € 3 5

Associació
d’Ajuda Crits dels 
Nens

Esport, salut i desenvolupament a Haití 15.500,00 €19.985,00 €19.869,00 € 55.354,00 € 3 4

Associació DEMÉ

Construcción de un embalse de agua en Nafadji (Mali) 16.225,00 € 16.225,00 € 2 6

Dos perforacions de pous d’aigua potable per 
Tourebougou i Baguenkouloni

16.340,00 € 16.340,00 € 2 6

Perforació de pous d’aigua potable a la comú de 
Kotouba.

16.117,00 €16.470,00 €15.453,00 €16.564,00 € 64.604,00 € 6

Associació
institut de les
Desigualtats

Dones lidereses a Dakar, Senegal 19.246,00 € 19.246,00 € 5 16

Fortalecimiento del movimiento asociativo de las 
mujeres del municipio de Quezaltepeque para la 
reclamación de sus derechos e impulsar la autonomía 
económica

19.478,00 € 19.478,00 € 5 8 16

Fortalecimiento y actualización del marco estratégico 
para el abordaje de la baja visión irreversible en 
Colombia.

13.517,00 € 13.517,00 € 4

Suport a l’emprenedoria i reinserció socioeconòmica 
de les dones supervivents de la violència a Kaolak 
(Senegal) pel seu empoderament i vida lliure de 
violències.

18.626,00 € 18.626,00 € 5 8
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Associació
Jambakasala

Janjanbureh Jambakasala community nursery school 19.370,00 €13.958,00 € 33.328,00 € 4

Associació nens
del Senegal

El regne dels nens 18.243,00 €18.018,00 € 16.422,00 € 52.683,00 € 4

Ayuda Directa Fortalecimiento de la organización, autonomía y tejido 
social de mujeres

15.126,00 € 15.126,00 € 5 16

CCASPS – 
Coor. Catalana 
d’ajuntaments 
solidaris amb el 
poble saharauí

Viatge institucional d’identificació de prioritats als 
campaments de refugiats sahrauís per al pla estratègic 
de la CCASPS

1.049,02 € 1.049,02 € 3 16

CGLU
Coop. Directa. Formación de protección civil en el 
Líbano

80.300,00 € 80.300,00 € 16

Education
Development
Foundation
Nepal

2ª fase final. Equipament del menjador social, cuina e 
instal·lació sistema d’aigua corrent.

12.790,00 € 12.790,00 € 2 4 6

Construcció d’un menjador infantil i locals comercials 
al Nepal

17.582,00 € 17.582,00 € 2 10

Plaques solars fotovoltaiques i material bàsic per posar 
en marxa cicle formació secundària 2016-2017

5.000,00 € 5.000,00 € 4 7

Fundació 
Educació
Solidària – 
Escola Pia

Apoyo a la educación primaria y secundaria en el barrio 
de Thiaroye de la población de Pikine (Senegal) 2 ª fase

20.000,00 € 20.000,00 € 4

Construcció d’un col·legi de secundària al barri de 
Thiaroye de Pikine

30.000,00 €30.000,00 €26.750,00 €20.721,00 €27.871,00 €30.000,00 € 165.342,00 € 4

Fundació Ètnia Millora de la salut ocular i dels serveis d’optometria a 
Ziguinchor i altres poblacions del Senegal

9.100,00 € 9.100,00 € 3

Fundació Josep
Comaposada –
sindicalistes 
solidaris

Creació de l’escola per al “treball decent” al Marroc 18.701,00 € 18.701,00 € 4 8

Dona, igualtat i treball digne al Marroc 16.791,00 €16.730,00 € 33.521,00 € 8

Programa de formació treball decent per a tots i totes 17.710,00 €18.177,00 €20.240,00 € 56.127,00 € 4 8

Programa de formación para la inserción en el mercado 
de trabajo a jóvenes de la wilaya de Tetuan

19.869,00 € 19.869,00 € 4 8
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Fundació MAIN

Stop: dispositiu d’Accions per a la construcció de drets 
i empoderament de les dones joves

9.794,00 € 9.794,00 € 5 16

Stop2: defensa dels drets fonamentals de la infància al 
carrer i apoderament de dones joves. Moçambic

20.000,00 € 18.617,00 € 38.617,00 €  1 5 16

FUNDACIÓ PAU
I SOLIDARITAT 
CCOO
TERRASSA

Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció 
i defensa del dret a l’accés a un treball digne a les 
persones treballadores dels sectors més vulnerables 
com són els treballadors i les treballadores i els pobles 
indígenes afectats per l’activitat de les empreses 
transnacionals a Guatemala

18.656,00 € 18.656,00 € 8 16

Fundació Ramon
Martí Bonet

Visió per a tothom al Txad 20.000,00 € 17.771,00 € 18.139,00 € 55.910,00 € 3

Visió per tothom a Nicaragua 16.557,00 € 17.236,00 € 18.396,00 € 52.189,00 € 3

Fundació Salut i
Solidaritat

Reforçament de les capacitats i de la participació 
institucional i comunitària en relació a les violències 
basades en el gènere (vbg) i als drets sexuals i
reproductius (dsr) als departaments de Pikine i 
Guédiawaye (Dakar, Senegal)

19.435,00 € 19.435,00 € 5

Fundació Torre
del Palau

Educació i desenvolupament comunitari a Guatemala 16.588,00 € 17.437,00 € 17.718,00 € 20.000,00 € 16.957,00 € 88.700,00 € 4 16

Fundació Vicente
Ferrer

Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament 
bàsic per a 40 famílies en situació de vulnerabilitat de 
la comunitat Bommanahal, districte d’Anantapur, Índia

18.507,00 € 18.507,00 €  1 6 11

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.”

17.680,00 € 17.680,00 € 1 6 11

Mejora de la salud reproductiva de las mujeres 17.917,00 € 17.917,00 € 3 5

Millora de la situació socioeconòmica de 41 famílies 
agricultores d’Anantapur

19.301,00 € 19.301,00 € 2 8

Millora en l’accés a una educació secundaria pública 
de qualitat per a adolescents i joves desfavorits/des 
fomentant l’equitat de gènere

20.000,00 € 20.000,00 € 4 5

Promogut el dret a la salut sexual i reproductiva en el 
districte d’Anantapur

17.913,00 € 17.913,00 € 3 5
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Fundació World
Vision

Accés a sanejament a les poblacions de Tasundo i 
Kalegu Ghana

19.168,00 € 19.168,00 € 2 6

Accés a sanejament integral per les escoles de 
Sakpaleengibaani i Laagbani,
districte de Zabzugu, Ghana

20.000,00 € 20.000,00 € 4 6

Accés a sanejament per a 2 escoles al districte de 
Zabzugu, Ghana

19.793,00 € 19.793,00 € 4 6

Accés a sanejament per a 4 centres de salut rurals al 
districte de Zabzugu, Ghana.

18.327,00 € 18.327,00 € 6

Mejora de las condiciones educativas en Tené 16.883,00 € 16.883,00 € 4

Millora de les condicions educatives a Kalegu 17.638,00 € 17.638,00 € 4

Millores de les condicions educatives de Tasundo, 
Ghana

18.145,00 € 18.145,00 € 4

Fundación Nues-
tros Pequeños 
Hermanos

Esport, salut i desenvolupament a Haití 20.000,00 € 17.537,00 € 19.598,00 € 19.598,00 € 3 4

INSOC – Centre
d’Esplai
Guadalhorce

Equipació biblioteca rural San Juan de integración a la 
ciutat de Bolívia

12.500,00 € 15.000,00 € 27.500,00 € 4

Equipació biblioteca rural unidad educativa bolivariana 
Martha Olmos

15.000,00 € 16.544,00 € 31.544,00 € 4

Equipación biblioteca Hugo Cordero 12.500,00 € 12.500,00 € 4

MANS UNIDES
Acceso al agua potable, al saneamiento y la seguridad 
alimentaria en la región de las sabanas, Togo

19.560,00 € 19.560,00 € 2 6

MICROCRÈDITS
SOLIDARIS PER
L’ÀFRICA

Arranjament i reconversió d’un abocador 
d’escombraries i espai inundat, en un terreny soci 
esportiu i de zona verda per a infants, joves i adults, 
drenant les aigües i netejant la zona, en benefici de les 
escoles i la comunitat del barri de Sam-Sam 3 (Dakar- 
Senegal)

19.021,00 € 19.021,00 € 4 6 11

Drenatge de les aigües de zones inundables, 
d’arranjament i explotació d’un perímetre agrícola en 
benefici de la població del barri de Sam Sam

20.000,00 € 20.000,00 € 11

Projecte de construcció d’un centre de preescolar al 
barri de Sam-Sam 3 als afores de Dakar, Senegal.

15.874,00 € 19.699,00 € 35.573,00 € 4 5

Refuerzo de los fundamentos del centro técnico de 
promoción de la mujer

15.256,00 € 15.256,00 € 5
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Oberts al Món Construcció escoles de pàrvuls a Guatemala 17.483,00 € 19.554,00 € 20.000,00 € 18.924,00 € 18.574,00 € 20.000,00 € 17.824,00 € 132.359,00 € 4

Observatori de la
salut visual

Increment de les capacitats dels professionals 
salut ocular infantil

19.717,00 € 19.717,00 € 3

Promoción derechos de personas con 
discapacidad municipio de Santa Tecla, El Salvador

18.243,00 € 18.243,00 € 3 16

Ocularis
Associació

Contribuir a millorar la salut ocular i reduir la 
ceguesa prevenible o curable de la població de 
Moçambic, especialment la de la infància (fase 1)

16.582,00 € 16.582,00 € 3

Increment de les capacitats dels professionals 
salut ocular infantil

18.257,00 € 19.970,00 € 20.940,00 € 22.988,00 € 19.982,00 € 102.137,00 € 3 8

ONG
PROVALORES

Construcción de un centro de dia de protección a 
la infancia

15.401,00 € 15.401,00 € 4

Geww (green energy water well), Camerun 19.478,00 € 19.478,00 € 2 6 7

Òptics x Món
Hi tenen molt a veure. 18.821,00 € 18.774,00 € 37.595,00 € 3

Millora de la xarxa sanitària visual a Nicaragua 19.710,00 € 20.000,00 € 19.988,00 € 59.698,00 € 3

Somriure Humil Empoderamiento de las mujeres dentro del plan 
integral de desarrollo
comunitario

15.000,00 € 17.134,00 € 32.134,00 € 5 16

Escolarització de nenes residents al centre “vivre 
et travailler autrement” de Kinshasa, Congo

11.015,00 € 10.365,00 € 21.380,00 € 4 5

UPC Projecte dones pla integral de desenvolupament 
comunitari de Sakal

19.137,00 € 19.137,00 € 5 16

Projecte de potabilització d’aigües planta moringa 
oleifera

18.332,00 € 18.332,00 € 2 6

Unomasunomas
Creació del centre de fisioteràpia i rehabilitació de 
Serrekunda, Gàmbia

19.500,00 € 19.500,00 € 3

Vida i Pau
Construcción y equipamientos para la escuela de 
desarrollo rural vida y paz

16.268,00 € 16.059,00 € 20.000,00 € 17.820,00 € 18.327,00 € 88.474,00 € 4 16
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VOLS -
VOLUNTARIAT
SOLIDARI

1ª fase: posada en marxa del centre de promoció 
femenina per a joves en situació desfavorida a 
Koubri, Ouagadougou, Burkina Faso

19.069,00 €
19.069,00 €

5

Ampliació de l’escola salesiana de secundària a 
Yaoundé (Camerun)

20.000,00 €
20.000,00 €

4

Construcció d’un bloc administratiu i edifici de 10 
aules escolars

17.810,00 €
17.810,00 €

4

Mejora de la educación en el centro de educación 
secundaria de Cinkassé

17.266,00 €
17.266,00 €

4

Posada en marxa del centre de promoció femenina 
per a joves en situació desfavorida a Koubri, 
Ouagadougou, Burkina Faso

19.295,00 €
19.295,00 €

4

Projecte de construcció d’un pou i castell d’aigua 
al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per a 
infants i joves de Kouba

20.000,00 €
20.000,00 €

4 6
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 1: 
FI DE LA 
POBRESA

ODS 2:
FAM ZERO

PAM /

Definició d’objectius
estratègics, objectius
específics i
calendarització
d’Accions a
desenvolupar

ODS 3: 
SALUT I 
BENESTAR

PAM/ POUM / Pla d’acció per
l’Energia /Pla Reducció del
Soroll / Pla Millora de Qualitat
de l’Aire de Terrassa/ Pla Local
de Joventut /Pla Usos del
Temps /Pla Mobilitat / Pla
d’accessibilitat Universal / PDC

Indicadors ben
detallats. A millorar
POUM, Pla Millora
Qualitat Aire, Pla Local
Joventut es podrien
recollir indicadors per
sexes i barris.

Adhesió a l’acord per a un aire més 
net (Generalitat). Normativa Europea 
i Reial Decret. Pacte de Terrassa per 
l’Accessibilitat Universal / Conveni 
Ajuntament de Terrassa i Entitat Prou 
Barreres d’accessibilitat universal / 
Redactar nova ordenança municipal 
d’accessibilitat universal / Conveni Fons 
Català de Cooperació / Participació 
en el Programa de Ciutats Defensores 
/ Reglament del Consell Municipal 
d’Economia Social i Solidària de Terrassa/ 
Reglament de la Comissió de Solidaritat i
Cooperació Internacional/ Bases de 
subvencions a projectes de cooperació / 
Reglament del Consell Municipal de Salut 
de Terrassa / Pacte Ciutadà del Temps / 
Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions

Oportunitats:
- PDC: ODS més treballat. Pla Accessibilitat: Eines i recursos per a l’organització jornades, actes,
formacions etc..., distintiu per comerços i espais municipals d’accessibilitat universal, formació,
creació d’un portal Terrassa accessible. Inclusivitat, accessibilitat a: Equipaments, transports, via
pública, comunicació, comerç, tecnologia, habitatge, turisme, cultura.
- Accions en termes de mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, mobilitat en vehicles
motoritzats, aparcament, gestió de la mobilitat. disseny i paisatge urbà. pacificació del trànsit i
zones ambientals.
Febleses:
- No existeix revisió del Pla d’Accessibilitat universal previst al Pacte de Terrassa per l’accessibilitat
universal del 2012. Subvencions Catàleg Serveis DIBA 2021: Programa de protecció de la Salut.
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions / Manca de relació transversal
entre departaments: relacions internacionals i Cooperació i Solidaritat./ PDC poc treballat aspectes
ambientals. / Centrats principalment en els ODS 3,4.

Taula 8: Desplegament dels ODS a Terrassa.
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 4:
EDUCACIÓ DE 
QUALITAT

PAM / Pla Reducció 
del Soroll / Guia Anella 
Verda / Pla Local de 
Prevenció i Gestió de 
Residus /
Pla Millora De Qualitat 
de l’aire de Terrassa / 
Pla Local de Joventut/ 
Pla de Projecció 
Internacional / Pla 
Estratègic Economia 
Social i Solidària/ 
Pla de Mobilitat/ Pla 
d’Accessibilitat Universal 
/ PDC

Indicadors ben
detallats. Millorables: 
Guia Anella Verda. 
Pla Millora Qualitat 
Aire.

Reglament de Participació Ciutadana /Taxa gestió de 
residus municipals/ ordenança reguladora de la neteja 
pública del gestió el residus / Adhesió a l’acord per 
a un aire més net (Generalitat) Normativa Europea i 
Reial Decret/ Pacte de Terrassa per l’accessibilitat 
universal / Conveni Ajuntament de Terrassa i Entitat 
Prou Barreres / Redacció de la nova ordenança 
municipal d’accessibilitat universal / Conveni Fons 
Català de Cooperació / Participació en el Programa 
de Ciutats Defensores / Reglament del Consell 
Municipal d’Economia Social i Solidària de Terrassa/ 
Reglament de la Comissió de Solidaritat i Cooperació 
Internacional/ Bases de subvencions a projectes de 
cooperació / Bonificacions per instal·lació de sistemes 
de generació i d’energies renovables. Ordenança 
reguladora del soroll i les vibracions. / Adhesió a 
Associació de Municipis i Entitats per l’Energia 
Pública.

Oportunitats:
- PDC: ODS més treballat. Pla Accessibilitat: Eines i recursos per a l’organització jornades, actes, 
formacions etc..., distintiu per comerços i espais municipals d’accessibilitat universal, formació, 
creació d’un portal Terrassa accessible. INCLUSIVITAT, accessibilitat a: Equipaments, transports, via 
pública, comunicació, comerç, tecnologia, habitatge, turisme, cultura
- Terrassa Cooperativa. Projecte CUEME. Cooperativa d’alumnes de secundària. Suport a projectes 
per l’anella verda. /Accions en termes de mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, mobilitat en 
vehicles motoritzats, aparcament, gestió de la mobilitat. disseny i paisatge urbà. pacificació del 
trànsit i zones ambientals. / Registre municipal de participació ciutadana Subvencions del catàleg 
de la DIBA 2021: Fira d’orientació educativa Tria Futur. Revolució 4.0 pla director de cooperació 
al desenvolupament. / Pla director Terrassa Smart City / Pla de mobilitat Terrassa / Pacte per a 
l’accessibilitat universal / Anella verda ( proposta per a l’ordenació i gestió de l’entorn natural i 
agrícola de Terrassa). Principals eixos: audiovisual, cultura i patrimoni, hockey, salut i universitats.
Febleses:
- No existeix revisió del Pla d’Accessibilitat universal previst al Pacte de Terrassa per l’accessibilitat 
universal del 2012. Subvencions Catàleg Serveis DIBA 2021: Programa de protecció de la Salut.
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions / Manca de relació transversal 
entre departaments: relacions internacionals i Cooperació i Solidaritat./ PDC poc treballat aspectes 
ambientals. / Centrats principalment en els ODS 3,4.

ODS 5:
IGUALTAT DE
GÈNERE

PAM/ Pla Local de 
Joventut /Pla
Usos del Temps / PDC

Indicadors ben 
detallats

Reglament per a la igualtat de gèneres/ Pacte ciutadà 
del Temps/Conveni Fons Català de Cooperació / 
Participació en el Programa de Ciutats Defensores / 
Reglament del Consell Municipal d’Economia Social 
i Solidària de Terrassa/ Reglament de la Comissió 
de Solidaritat i Cooperació Internacional/ Bases de 
subvencions a projectes de cooperació

Oportunitats:
- PDC: enfocament de gènere i Epd: dona i desenvolupament. Prioritat del pressupost projectes de 
dret de les dones
Febleses:
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions / Manca de relació transversal 
entre departaments: relacions internacionals i Cooperació i Solidaritat Pla director Smart City. 
Terrassa Energia Intel·ligent. Edificis intel·ligents. Resiliència urbana. Bloc Terrassa Smart City.

ODS 6:
AIGUA NETA I
SANEJAMENT

PAM/ Guia Anella Verda 
/ PDC

Indicadors 
millorables:
Guia anella verda.

Reglament del servei d’abastament domiciliaria 
i d’estalvi d’aigua de Terrassa / Conveni Fons 
Català de Cooperació / Participació en el Programa 
de Ciutats Defensores / Reglament del Consell 
Municipal d’Economia Social i Solidària de Terrassa/ 
Reglament de la Comissió de Solidaritat i Cooperació 
Internacional/ Bases de subvencions a projectes de 
cooperació

Oportunitats:
- PDC prioritat del pressupost projectes de Dret a l’aigua i sanejament.
Febleses:
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions / Manca de relació transversal
entre departaments: relacions internacionals i Cooperació i Solidaritat./ PDC poc treballat aspectes 
ambientals. / Centrats principalment en els ODS 3,4 i en menor mesura al 6 i 7.

ODS 7:
ENERGIA
NETA I
ASSEQUIBLE

PAM / Pla d’acció per 
l’energia / Guia Anella 
Verda / Pla de
Mobilitat/ PDC

Indicadors ben 
definits.
millorables els de la 
Guia verda.

Conveni Fons Català de Cooperació / Participació en 
el Programa de Ciutats Defensores / Reglament del 
Consell Municipal d’Economia Social i Solidària de 
Terrassa/ Reglament de la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació Internacional/ Bases de subvencions a 
projectes de cooperació / Bonificació per instal·lació 
de sistemes de generació d’energies renovables. 
Adherits a Assoc. De Municipis i Entitats per l’Energia 
Pública

Oportunitats:
- Accions en termes de mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, mobilitat en vehicles motoritzats, 
aparcament, gestió de la mobilitat. disseny i paisatge urbà. Pacificació del trànsit i zones 
ambientals.
Febleses:
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions / Manca de relació transversal 
entre departaments: relacions internacionals i Cooperació i Solidaritat./ PDC poc treballat aspectes 
ambientals. / Centrats principalment en els ODS 3,4 i en menor mesura al 6 i 7



ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 8:
TREBALL
DECENT I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

PAM/ POUM/ Pla Local de
Joventut/ Pla Projecció
Internacional /Pla 
Estratègic Economia 
Social i Solidària / Pla 
d’Accessibilitat Universal/
PDC

Indicadors ben 
definits excepte 
els del POUM

Pacte de Terrassa per l’accessibilitat 
universal / Conveni Ajuntament de 
Terrassa i Entitat Prou Barreres 
/ Redacció de nova ordenança 
municipal d’accessibilitat universal /
Conveni Fons Català de Cooperació 
/ Participació en el Programa de 
Ciutats Defensores /Reglament del 
Consell Municipal d’Economia Social 
i Solidària de Terrassa/ Reglament 
de la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació Internacional/ Bases 
de subvencions a projectes de 
cooperació

Oportunitats:
-Eines i recursos per a l’organització jornades, actes, formacions etc. Distintiu per a comerços i espais municipals 
d’accessibilitat universal, formació, creació d’un portal Terrassa accessible. Inclusivitat, accessibilitat a: 
Equipaments, transports, via pública, comunicació, comerç, tecnologia, habitatge, turisme, cultura.
- Terrassa Cooperativa. Projecte CUEME. Cooperativa d’alumnes de secundària. Suport a projecte per l’Anella 
Verda. / Pla director Smart City. Terrassa Energia Intel·ligent. Edificis intel·ligents. Resiliència urbana. Bloc Terrassa 
Smart City. subvencions el catàleg de serveis DIBA 2021: Premis a nous professionals. Estratègia per la creació 
de teixit empresarial. Suport foment del teixit comercial, mercats i fires locals. Impuls de la plataforma Terrassa 
Indústria. Terrassa Ciutat Europea de l’Esport. PDC/ Pla director Terrassa Smart City / Pla de mobilitat Terrassa / 
Pacte per a l’accessibilitat universal / Anella verda. Principals eixos: audiovisual, cultura i patrimoni, hockey, salut 
i universitats.
Febleses:
- No existeix revisió del Pla d’Accessibilitat universal previst al Pacte de Terrassa per l’accessibilitat universal del 
2012. Subvencions Catàleg Serveis DIBA 2021: Programa de protecció de la Salut.
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions

ODS 9:
INDUSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAES- 
TRUCTURES

PAM/ Pla Estratègic 
Economia Social i Solidària 
/ Pla d’Accessibilitat 
Universal

IIndicadors ben 
definits
d’accessibilitat 
universal

RPacte de Terrassa per l’accessibilitat 
universal / Conveni Ajuntament de
Terrassa i Entitat Prou Barreres 
/ Redacció de nova ordenança 
municipal d’accessibilitat universal

Oportunitats:
- PDC: enfocament de drets humans . prioritat pressupost projectes de drets socials bàsics. Eines i recursos per a 
l’organització jornades, actes, formacions etc. Distintiu per comerços i espais municipals d’accessibilitat universal, 
formació, creació d’un portal Terrassa accessible. INCLUSIVITAT, accessibilitat a: Equipaments, transports, via 
pública, comunicació, comerç, tecnologia, habitatge, turisme, cultura. Terrassa Cooperativa. Projecte CUEME. 
Cooperativa d’alumnes de Secundària. Suport a projectes per l’Anella Verda.
Febleses:
- No existeix revisió del Pla d’Accessibilitat universal previst al Pacte de Terrassa per l’accessibilitat
universal del 2012.

ODS 10:
REDUCCIÓ  
DE LES 
DESIGUALTATS

PAM/ Pla Local de 
Joventut/ Pla
Estratègic Economia 
Social i Solidària / 
Pla de Mobilitat / Pla 
d’Accessibilitat Universal 
/ PDC

Indicadors ben 
definits

Pacte de Terrassa per l’accessibilitat 
universal / Conveni Aj Terrassa i 
entitat Prou Barreres / Redacció 
de nova ordenança municipal 
d’accessibilitat universal / Conveni 
Fons Català de Cooperació / 
Participació en el Programa de 
Ciutats Defensores / Reglament del 
Consell Municipal d’Economia Social 
i Solidària de Terrassa/ Reglament 
de la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació Internacional / Bases 
de subvencions a projectes de 
cooperació

Oportunitats
- PDC: enfocament de drets humans, prioritat del pressupost per a projectes de drets socials bàsics. / 
Accessibilitat: Eines i recursos per a l’organització jornades, actes, formacions etc., distintiu per comerços i espais 
municipals d’accessibilitat universal, formació, creació d’un portal Terrassa accessible. Inclusivitat, accessibilitat a: 
Equipaments, transports, via pública, comunicació, comerç, tecnologia, habitatge, turisme, cultura.
- Pla director Smart City. Terrassa Energia intel·ligent. Edificis intel·ligents. Resiliència urbana. Bloc Terrassa 
Smart. / Accions en termes de mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, mobilitat en vehicles motoritzats, 
aparcament, gestió de la mobilitat. disseny i paisatge urbà. pacificació del trànsit i zones ambientals. Subvencions 
catàleg DIBA 2021: Abordatges de violències LGTBIfòbiques. Anima el cos per persones amb capacitats diverses. 
Promoció de la convivència, diversitat i igualtat.
-Terrassa Cooperativa. Projecte CUEME. Cooperativa d’alumnes de secundària. Suport a projectes per l’Anella 
verda. / Pla director Smart City. Terrassa Energia Intel·ligent. Edificis intel·ligents. Resiliència urbana. Bloc Terrassa 
Smart City.
Febleses:
- No existeix revisió del Pla d’Accessibilitat universal previst al Pacte de Terrassa per l’accessibilitat universal del 
2012. Subvencions Catàleg Serveis DIBA 2021: Programa de protecció de la Salut.
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 11:

CIUTATS I
COMUNITATS
SOSTENIBLES

PAM /POUM / Pla 
d’acció per
l’Energia /Pla Reducció 
del Soroll / Guia Anella 
Verda / Pla Local de 
Prevenció i Gestió de
Residus / Pla Millora 
de Qualitat de l’aire de 
Terrassa / Pla Usos
del Temps/ Pla Estratègic
Economia Social i 
Solidària / Terrassa 
Smart City / Pla de 
Mobilitat /PDC

Indicadors ben definits
excepte Guia verda i
POUM

Reglament de Participació Ciutadana. Taxa de 
gestió de residus. Ordenança reguladora de la 
neteja pública i de la gestió / Adhesió a
l’Acord per a un aire més net (Generalitat). 
Normativa Europea i Estratègia Europea Horitzó 
2020 / Pacte Ciutadà del Temps / Reglament
del servei d’abastament domiciliaria i d’estalvi 
d’aigua de Terrassa / Conveni Fons Català de 
Cooperació / Participació en el Programa de
Ciutats Defensores / Reglament del Consell 
Municipal d’Economia Social i Solidària de 
Terrassa/ Reglament de la Comissió de 
Solidaritat i Cooperació Internacional / Bases 
de subvencions a projectes de cooperació / 
Bonificacions per instal·lació i de sistemes de 
generació i d’energies renovables. Ordenança 
reguladora dels sorolls i vibracions. /
Adhesió a l’AMEP.

Febleses:
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions / Manca de relació 
transversal entre departaments: relacions internacionals i Cooperació i Solidaritat./ PDC 
poc treballat aspectes ambientals. / Centrats principalment en els ODS 3,4 i en menor 
mesura al 6 i 7
Oportunitats:
- Accions en termes de mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, mobilitat en vehicles
motoritzats, aparcament, gestió de la mobilitat. disseny i paisatge urbà. pacificació del 
trànsit i zones ambientals. / Pla director Smart City. Terrassa Energia intel·ligent. Edificis 
intel·ligents. Resiliència urbana. Bloc Terrassa Smart City.
- Pla director Smart City. Terrassa Energia Intel·ligent. Edificis intel·ligents. Resiliència 
urbana. Bloc Terrassa Smart City./ Terrassa Cooperativa. Projecte CUEME. Cooperativa 
d’alumnes de secundària. Suport projectes per l’Anella verda.
Adhesió a l’acord per a un aire més net (Generalitat). Normativa Europea i Reial Decret.

ODS 12:
CONSUM I
PRODUCCIÓ
RESPONSABLE

PAM/ Pla Local de 
Prevenció i Gestió de 
Residus / Pla
Estratègic Economia 
Social i Solidària

Indicadors ben definits
en Pla Estratègic Economia 
Social i Solidària però 
millorables els de la Guia 
Anella Verda.

Reglament de participació Ciutadana/ Registre 
municipal de participació ciutadana./ Taxa 
gestió de residus municipals / Ordenança 
reguladora de la neteja pública i de la gestió 
dels residus de Terrassa / Reglament
d’ús de la Deixalleria de Terrassa

Terrassa Cooperativa. Projecte CUEME. Cooperativa d’alumnes de Secundària. Suport a 
projectes per l’Anella Verda. 

ODS 13:
ACCIÓ
CLIMÀTICA

PAM / Pla d’Acció per
l’Energia / Guia Anella 
Verda / Pla de Mobilitat/
PDC

Indicadors ben definits Conveni Fons Català de Cooperació / 
Participació en el Programa de
Ciutats Defensores / Reglament del Consell 
Municipal d’Economia Social i Solidària de 
Terrassa / Reglament de la Comissió de 
Solidaritat i Cooperació Internacional/ Bases 
de subvencions a projectes de cooperació 
/ Bonificacions per instal·lació de sistemes 
de generació d’energies renovables. 2021 
adherits a Associació de Municipis i Entitats
per l’Energia Pública (AMEP)

Oportunitats:
- Accions en termes de mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, mobilitat en vehicles
motoritzats, aparcament, gestió de la mobilitat. disseny i paisatge urbà. pacificació del 
trànsit i zones ambientals.
Febleses:
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions / Manca de relació 
transversal entre departaments: relacions internacionals i Cooperació i Solidaritat./ PDC 
poc treballat aspectes ambientals. / Centrats principalment en els ODS 3,4 i en menor 
mesura al 6 i 7
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 14:
VIDA
SUBMARINA

ODS 15:

VIDA
TERRESTRE

PAM/ Guia Anella Verda Indicadors no definits Subvencions catàleg DIBA 2021: Fons de prestació Coneguem els nostres parcs / Campanya de
sensibilització de l’Anella Verda

ODS 16:
PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS 
SÒLIDES

PAM/ POUM / Pla
d’Accessibilitat Universal/PDC

Indicadors ben
treballats en Terrassa
Smart City i Pla
d’accessibilitat la resta
no els tenen detallats.

Pacte de Terrassa per l’accessibilitat 
universal / Conveni Ajuntament de
Terrassa i Entitat Prou Barreres 
/ Redacció de nova ordenança 
municipal d’accessibilitat universal /
Conveni Fons Català de Cooperació 
/ Participació en el Programa de 
Ciutats Defensores / Reglament del
Consell Municipal d’Economia Social 
i Solidària de Terrassa/ Reglament
de la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació Internacional/ Bases de
subvencions a projectes de 
cooperació

Oportunitats:
- Eines i recursos per a l’organització jornades, actes, formacions etc., distintiu per a comerços i espais 
municipals d’accessibilitat universal, formació, creació d’un portal Terrassa accessible. Inclusivitat, 
accessibilitat a: Equipaments, transports, via pública, comunicació, comerç, tecnologia,
habitatge, turisme, cultura.
- Pla director Smart City. Terrassa Energia Intel·ligent. Edificis intel·ligents. Resiliència urbana. Bloc 
Terrassa Smart City.
Febleses:
- No existeix revisió del Pla d’Accessibilitat universal previst al Pacte de Terrassa per l’accessibilitat
universal del 2012. Subvencions Catàleg Serveis DIBA 2021: Programa de protecció de la Salut.

ODS 17:
ALIANÇA PER
ASSOLIR ELS
OBJECTIUS

Pla Projecció Internacional/ 
Pla Estratègic Economia 
Social i Solidària /Pla de 
Mobilitat / Pla d’Accessibilitat 
Universal/PDC

Indicadors ben definits Pacte de Terrassa per l’accessibilitat 
universal / Conveni Aj Terrassa i
Entitat Prou Barreres / Redacció de 
nova ordenança municipal
d’accessibilitat universal /Conveni 
Fons Català de Cooperació /
Participació en el Programa de 
Ciutats Defensores / Reglament del
Consell Municipal d’Economia Social 
i Solidària de Terrassa/ Reglament
de la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació Internacional/ Bases de
subvencions a projectes de 
cooperació

Oportunitats:
- Accions en termes de mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, mobilitat en vehicles motoritzats, 
aparcament, gestió de la mobilitat. disseny i paisatge urbà. pacificació del trànsit i zones ambientals. / 
Terrassa Cooperativa. Projecte CUEME. Cooperativa d’alumnes de Secundària. Suport a projectes per 
l’anella Verda. Subvencions Catàleg DIBA 2021: Redacció i del pla de
Cooperació.
- Pla director de cooperació al desenvolupament. / Pla director Terrassa Smart City / Pla de mobilitat 
Terrassa / Pacte per a l’accessibilitat universal / Anella Verda. Principals eixos: audiovisual, cultura i 
patrimoni, hockey, salut i universitats.
Febleses:
- 1,5% d’iniciatives conjuntes Ajuntament + entitats o associacions / Manca de relació transversal
entre departaments: relacions internacionals i Cooperació i Solidaritat./
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ODS i cooperació 
municipal a Vilafranca  
del Penedès

Evolució de la política local de cooperació
La política de cooperació al municipi de Vilafranca del Penedès té un recorregut de 
més de tres dècades, però fins el 2021 no es va dotar d’un pla director per estructurar-
la i relacionar-la amb el conjunt de polítiques públiques.

Durant aquest temps ha estat molt enfocada en el suport a 
l’agermanament amb el municipi nicaragüenc de Puerto Cabezas i a 
les iniciatives del teixit d’entitats locals. 
Aquestes han estat força actives durant aquests anys, però han perdut certa empenta 
i connexió amb la ciutadania en els darrers anys, i algunes d’elles, significatives, han 
aturat les seves activitats. També el municipi ha desplegat un seguit d’Accions directes, 
de caire tècnic o de suport institucional (xarxa de ciutats), que després de la crisi de 
l’anterior dècada va perdre cert impuls.
A nivell geogràfic, aquesta xarxa de ciutats va dibuixar un mapa d’intervencions força 
ample, que amb el temps s’ha anat concentrant molt en Amèrica Central i el Marroc. 
Temàticament i fins l’elaboració del primer pla director el 2021, bàsicament s’atenia a 
les propostes de les entitats, no hi havia una proposta prèvia que orientés la política.
Quant als recursos, malgrat un suport destacat entre el conjunt de municipis catalans i 
de mantenir les xifres totals, el suport relatiu ha anat disminuint durant els darrers anys, 
com es pot veure a la Figura 13.
Figura 13: Evolució del pressupost de cooperació de Vilafranca del Penedès (2015-20)
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L’actual pla director recull aquest bagatge i les capacitats presents al municipi, havent fet un 
exercici d’encaix amb el conjunt de polítiques i estratègies locals. En aquest sentit, cal destacar 
alguns punts clau que després permetran analitzar la seva relació amb el desplegament de 
l’Agenda 2030 i l’acompliment dels ODS, així com la protecció dels drets humans:

Enfocament 
per ODS

L’anàlisi de la política de cooperació desenvolupada 
a Vilafranca del Penedès durant els darrers anys en 
clau ODS ofereix una imatge molt centrada en alguns 
d’aquests objectius. 
Més enllà de les Accions a la pròpia ciutat, dins la línia educativa 
i que podrien ser incloses dins l’ODS 4, si s’observa des de l’acció 
impulsada per les entitats o concertada amb el propi Ajuntament 
es pot comprovar el pes dels ODS5 i l’ODS 8.

Efectivament, el suport a les polítiques d’igualtat i a la lluita 
contra la violència masclista a d’altres països (ODS5) ha rebut un 
suport divers i continu, mercès a l’impuls i a les propostes del teixit 
d’entitats. Vilafranca ha comptat amb algunes de les organitzacions 
que més han aprofundit en aquesta visió a des de Catalunya, fet 
que s’ha traslladat a la tipologia i l’enfocament dels projectes.

També l’agermanament amb Puerto Cabezas i la implicació que ha 
tingut l’Ajuntament, directa o indirectament, s’ha vehiculat en gran 
part mitjançant aquestes polítiques, gràcies tant a les propostes 
des del consistori nicaragüenc com a la vinculació estructural de 
les polítiques d’igualtat i de cooperació al penedesenc.

Pel que fa a l’ODS8, de nou, la forta presència al municipi d’ONG 
especialitzades en el dret al treball digne i en la promoció dels 
mitjans de vida des de la visió de l’economia social han impulsat 
aquest objectiu. Això també connecta amb una visió existent 
per part de les Accions de cooperació directa, de promoció de 
l’economia local i l’ocupació a territoris amb els que existien 
relacions institucionals.

S’adopta un enfocament de drets humans i gènere com a principi rector.

Es manté la concentració geogràfica a la que s’ha arribat i s’obren nous espais que 
poden facilitar la participació de la ciutadania o potenciar les temàtiques prioritzades.

S’identifiquen com a temàtiques prioritàries l’equitat de gènere i la nova economia per 
a la sostenibilitat, incloent-se en aquesta aspectes diversos com ara el dret al treball 
digne, la gestió del territori o la transició energètica.

S’aposta per millorar l’oferta en educació per a la ciutadania, a través de nous formats 
i espais, una major implicació de les entitats, l’apropament al jovent i l’apropiació de la 
coherència de polítiques al si de la Comissió de solidaritat.

S'estableix una via de refugi segur, vinculada als estudis artístics presents a la ciutat.
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Connexió amb 
polítiques i 
instruments 
locals

A través de la cooperació tècnica i de les Accions directes i 
concertades, l’Ajuntament de Vilafranca ha connectat algunes 
de les seves polítiques públiques i recursos associats amb la 
cooperació internacional.

Pel que fa a l’ODS4, les Accions d’educació per a la ciutadania han 
nodrit l’oferta i la qualitat formativa a la ciutat, tot i que no ha existit 
una articulació formal amb la regidoria responsable, i s’ha produït 
bé a través de Joventut i Cooperació, bé per la relació directa entre 
entitats i centres educatius. D’aquesta manera, els plans educatius 
no identifiquen la cooperació com a cap actiu, però aquesta sí que 
pot aportar propostes al PIDCES, el pla de formació i sensibilització 
de Joventut. En el nou Pla, es vol reforçar i actualitzar la col·laboració 
entre entitats i centres, i facilitar les tasques sensibilitzadores de la 
comunitat d’entitats envers la ciutadania, o potenciar la participació 
i el voluntariat, entre d’altres mesures.

L’ODS5 s’ha vist beneficiat de la relació política d’Igualtat i 
Cooperació dins l’Ajuntament. Així, tècniques del SIAD han 
participat en Accions d’empoderament d’electes marroquines o 
ha existit un intercanvi més o menys fluid amb l’alberg d’acollida 
de víctimes de la violència masclista a Puerto Cabezas, gràcies al 
bagatge deixat pels Plans d’Igualtat al municipi català. Com s’ha 
esmentat, aquesta vinculació es continuarà alimentant al nou Pla, 
de la mateixa manera que la promoció d’una economia sostenible 
i una ocupació digna, que contempla l’ODS 8. En els darrers temps, 
els plans de desenvolupament local, la valorització de l’economia 
vinculada al territori o les pràctiques d’ocupació inclusives 
han permès participar en Accions de cooperació amb aquesta 
orientació. Algunes han estat gràcies a la xarxa d’agermanaments, 
no tan activa en l’actualitat, i d’altres mercès a la implicació de la 
DIBA. El Centre Àgora de promoció econòmica local ha participat 
en algunes Accions, tot i que la valoració que se’n feia en el moment 
d’elaborar el nou Pla Director de Cooperació no fos massa positiva.

D’altres com l’ODS6 o l’ODS7, tot i comptar amb instruments 
o experiències potents localment (empresa municipal d’aigua, 
mancomunitat Penedès-Garraf, projecte vinyes per calor, Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima , etc.), les connexions 
han estat molt puntuals i no al nivell del potencial existent. Quan 
l’ODS17, l’enfortiment de les aliances en el marc de la cooperació 
internacional ha estat un avanç positiu.

Tal i com s’indica a la Taula 10, i pel que fa a la restat d’objectius, 
Vilafranca s’ha dotat d’una bona sèrie d’instruments per facilitar 
l’acompliment dels ODS, a través d’iniciatives que els puguin 
territorialitzar, tot i que no existeixi un lligam fort amb la cooperació 
ni encara la capacitat per mesurar, a travès d’indicadors específics, 
el seu progrés.
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Vinculació amb 
l’estratègia de 
cooperació 
municipal

El nou pla director s’alinea amb l’Agenda 2030 i vol contribuir a 
l’acompliment dels ODS. En aquest sentit, recull el bagatge de 
la cooperació dels darrers temps i les capacitats existents per 
continuar aprofundint la feina durant els propers anys.

En relació als seus objectius específics, l’OE1. Facilitar la protecció 
i el desplegament efectiu dels drets humans als països empobrits 
, s'alinea amb una cooperació que impulsi els ODS 3. Salut, ODS 
4. Educació, ODS 5. Igualtat de gènere i empoderament de les 
dones, ODS 6. Aigua i Sanejament, ODS 7. Energia, ODS 8. Treball 
decent i creixement econòmic, ODS 11. Ciutats sostenibles, ODS 
13. Acció Climàtica i ODS 16. Pau i Justícia. Acota la seva acció en 
aquests ODS, alhora que intensifica, amb una mirada més àmplia, 
el component de transició ecològica i l’aportació a la lluita contra 
el canvi climàtic. L’enfocament de drets humans recull també la 
mirada de creació de polítiques públiques i l’enfortiment comunitari 
que ha estat present als anteriors eixos i que pot traduir-se en un 
suport a l’ODS16, també important durant aquests anys.

D’altra banda, l’OE2. Impulsar una ciutadania crítica i activa davant 
els reptes globals, articulada amb la societat civil organitzada, 
es preocupa de la mobilització ciutadana en clau global i de 
l’enfortiment de les entitats i les aliances amb les organitzacions, 
mecanismes i espais de participació, impulsant així els ODS 4. 
Educació i ODS 17 Aliances.

Finalment, l’OE3. Contribuir al desplegament de l’Agenda 2030 i 
la coherència de polítiques al propi municipi, esdevé un objectiu 
dissenyat per aprofundir la relació de l’àmbit de la cooperació 
internacional amb la de l’Agenda 2030 i el conjunt de les polítiques 
públiques del municipi a través de dos eixos: connectant els espais 
de governança amb altres actors i ampliant l’agenda de tems, 
i atribuint-los el paper de seguiment de l’agenda pública i el seu 
alineament amb la contribució local als béns globals, tot superant 
el rol tradicional de la comissió de cooperació.
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Defensa de 
Drets Humans 
i de l’espai 
cívic

La defensa dels drets humans des de la política pública de 
cooperació, segons es defineix al Pla Director (2021-25), esdevé 
un element central a través del principi rector de l’enfocament de 
drets humans ja esmentat. En aquest sentit, totes les Accions 
impulsades de manera directa, indirecta o concertades entre 
Ajuntament i entitats, han de dissenyar-se i implementar-se en 
base a aquest. Si bé ha estat una mirada ben apropiada, atesos els 
plantejaments polítics que animen les entitats presents localment, 
hi poden quedar Accions on encara no sigui així i calgui avançar 
per incorpor-ho.

De la mateixa manera, en les estratègies, programes i Accions que 
es defineixin en el futur, especialment les previstes en la modalitat 
de cooperació directa (Nicaragua i Marroc), ha de ser un element al 
voltant del qual s’estructurin aquestes. La situació d’amenaça a les 
llibertats i drets individuals, i l’assetjament a organitzacions de la 
societat civil a tots dos països, ho fa absolutament pertinent.

El Pla Director preveu, a més, dissenyar un mecanisme d’acollida, 
que constitueixi una via segura migratòria, gràcies a l’extensió de 
visats per a persones estudiants i docents, en col·laboració amb 
l’escola d’arts L’Arsenal. Aquest recurs pot obrir la possibilitat a 
donar protecció i permetre la continuïtat de l’activitat de persones 
perseguides als seus països, relaciones amb el món de la cultura, 
pràcticament en qualsevol disciplina, connectant-ho amb un dels 
eixos estratègics de la ciutat i amb les activitats de sensibilització 
a la ciutadania previstes al voltant d’aquesta problemàtica.

Finalment, es preveu continuar participant en «Ciutats Defensores 
del Drets Humans», programa coordinat pel Fons Català, molt 
ben valorat als centres educatius de Vilafranca i amb un impacte 
notable entre el jovent local per sensibilitzar sobre l’assetjament de 
persones defensores dels drets humans.
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ajuntament
Lo Prado

Lo Prado (Xile) aportació ajuntament 8.500,00 € 8.500,00 €

Alcaldia
municipal de
Puerto
Cabezas -
Bilwi

Organització de l’acadèmia de llengua indígena 
miskitu per revitalitzar-la i normalitzar-la al
municipi de Puerto Cabezas - Bilwi

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 4 16

Sanejament ambiental amb enfocament en el 
desenvolupament territorial participatiu al casc urbà
de Puerto Cabezas - Bilwi

5.560,00 € 6.302,95 € 11.862,95 € 6 11 16

Associació
Amics de
Puerto
Cabezas -
Movimiento
de Mujeres
Nídia White

Construcció mur perimetral alberg Nídia White 9.300,00 € 9.300,00 € 2 5 16

Convenis directes entitats Amics Puerto Cabezas 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 5

Prevenció i protecció de nenes i adolescents que 
pateixen violència de gènere

9.467,44 € 7.766,22 € 8.777,10 € 9.447,70 € 35.458,46 € 5 16

Suport a l’alberg de víctimes de violència del 
Movimiento de Mujeres Nídia White: temes de
seguretat, alimentació i lleure

4.650,00 € 3.500,00 € 12.463,90 € 20.613,90 € 2 5 16

Tu i jo sembrant el futur del demà a nenes 
sobrevivents de la violència

12.114,30 € 12.114,30 € 5 16

Associació
Equalmón

El reforç de la professionalitat dels operadors socials i 
comunitaris i el naixement i la consolidació
de xarxes de l’economia sostenible mitjançant 
l’enfortiment de les seves professionalitzacions i la
creació de microempreses de dones a Al-Hoceima

3.265,22 € 3.265,22 € 4 5 8

Promoure la igualtat dels sexes en els processos de 
descentralització i en el govern local a tres
municipis de la província d’Al-Hoceima

5.855,97 € 5.855,97 € 5 16

Xarxa d’escoles sense violència a la província d’Al-
Hoceima - 6a fase

11.572,27 € 11.659,06 € 23.231,33 € 4 5 16

Associació pel
Desenvolupament
Econòmic de
Chefchaouen
- Comuna Urbana
Chefchaouen

Suport a les polítiques locals de dinamització del teixit 
productiu a Chefchaouen – Marroc amb la comuna 
urbana de Chefchaouen

11.700,00 € 23.215,00 € 13.475,00 € 13.475,00 € 61.865,00 € 8 16

Taula 9: Accions de cooperació al desenvolupament i ODS.
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Creu Roja Alt
Penedès

Augment de la participació democràtica del col·lectiu 
de dones lideresses de la comunitat
indígena de Sutiaba

7.370,67 € 7.370,67 € 5 16

Enfortiment de les capacitats productives de les dones 
de la comuna de CTFC a Dakar

7.662,77 € 7.662,77 € 5 8

Enfortint organitzacions productives agrícoles per a 
la millora de generació d’ingressos de 440 llars a les 
municipalitats de Maddela i Nagtipunan

7.655,58 € 7.655,58 € 2 8

Suport al municipi de Maputo mitjançant Accions 
comunitàries que promouen la salut pública i la millora 
de la gestió mediambiental als mercats de Malavane, 
Benfica i 1º de Junho

7.617,47 € 9.107,85 € 16.725,32 € 3 15

Departament
de Canelones

Promoció de l’enoturisme al departament de 
Canelones i Montevideo rural (Uruguai) en
col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès

2.619,00 € 2.619,00 € 2.650,00 € 7.888,00 € 8

Entrepobles 14è taller internacional sobre paradigmes 
emancipatoris: economia social i solidària dels del 
moviment social i popular a Amèrica Llatina i el Carib

11.638,48 
€

11.638,48 
€

8

Alerta sanitària a l’Amazònia equatoriana: defensa 
dels drets de la natura i dels pobles originaris en 
territoris afectats per l’activitat petroliera

4.099,28 € 4.099,28 € 3 15 16

Consolidació de la xarxa centreamericana de 
comunicació com a espai generador d’informació – 
fase IV

11.761,88 
€

10.633,77 
€

9.791,46 €
11.780,08 

€
11.608,59 

€
55.575,78 

€
16

Enfortint processos de defensa ecoterritorial, diàlegs 
de sabers i alternatives de vida no
extractivistes

5.705,27 € 5.705,27 € 15 16

Fundació
Josep
Comaposada
–
Sindicalistes
Solidaris

Empoderament de les dones i treball digne a les 
maquiles de Soyapango i San Martín

10.916,40 
€

10.916,40 
€

5 8

Programa de formació per al treball decent 9.313,22 €
10.099,04 

€
19.412,26 

€
4 8

Xarxa de cooperatives per al treball decent al salvador 8.771,80 €
10.028,48 

€
10.078,48 

€
28.878,76 

€
2 8
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fundación
Vicente
Ferrer

Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament 
bàsic per a 30 dones i les seves famílies en situació de 
vulnerabilitat de la comunitat rural de Chinaganipalli, 
districte d’Anantapur

8.831,45 € 8.831,45 € 5 6

Millora de les condicions educatives de 12 centres 
d’educació públics de diferents àrees rurals desfavorides 
de l’estat d’Andhra Pradesh a través de l’accés al 
dret a l’aigua potable segura i la conscienciació i la 
sensibilització sobre aigua i sanejament

4.112,50 € 4.112,50 € 4 6

Mans Unides
Estratègia d’inclusió socioeconòmica i cultural 
de joves de Larraix, Tetuan i Chefchaouen per fer 
front a la radicalització i a la migració promovent el 
desenvolupament territorial del parc de Bouhachem

9.137,23 € 9.137,23 € 8 16

Millora de les capacitats de producció agroecològica i de 
la comercialització organitzada per dinamitzar l’economia 
familiar dels douars d’Ikhouja, Mezlafen, Talanfrounkht i 
Islan

12.512,29 € 12.512,29 € 2 8

Promoció de la igualtat d’oportunitats educatives, de 
participació i de desenvolupament professional de les 
nenes i les dones de la comunitat escolar de Chroda

9.493,19 € 11.910,10 € 21.403,29 € 4 5 8

Reducció de vulnerabilitats i reforç de les capacitats de 
resposta de la població i institucions de comunitats de 
Quetzaltenango i San Marcos

11.054,47 € 11.052,81 € 22.107,28 € 2

Pau i
Solidaritat

Defensa i promoció dels drets humans laborals a 
Colòmbia

8.145,34 € 8.145,34 € 8 16

Enfortiment mecanismes de promoció, protecció i defensa 
dret a accés a treball digne persones
treballadores dels sectors més vulnerables com són 
treballadors/es i pobles indígenes d’empreses
transnacionals

5.295,80 € 5.295,80 € 8 16
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ENTITAT PROJECTES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Promoció d’un model de desenvolupament econòmic 
basat en la justícia social a Guatemala 6.784,38 € 6.784,38 € 1 8

Promoció de la capacitat d’incidència dels treballadors i 
especialment de les treballadores i la
població indígena per a la consecució d’un 
desenvolupament equitatiu i amb justícia social a
Guatemala

8.503,06 € 8.503,06 € 1 8

Promoció de la defensa dels drets humans laborals, 
socials i dels pobles indígenes de Guatemala 8.573,70 € 8.573,70 € 8 16

Promoció del respecte i compliment dels drets humans 
per part de les empreses transnacionals
(ets) a Colòmbia

8.185,25 € 8.185,25 € 8 16

WATERAID Proveïment d’aigua segura, sanejament i higiene a la 
comunitat de Wawa Bar de Puerto Cabezas -
Bilwi

25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 125.000,00 € 6 11
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 1: 
FI DE LA 
POBRESA

Ampliació d’habitatges per destinar a lloguer social / Projecte 
pilot: desplegament d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials 
Municipals / Finançament alineament de polítiques locals amb 
els ODS

Indicadors: nombre d’habitatges de lloguer 
social.

Nou reglament de prestacions
econòmiques /Reglament de la Comissió
de Solidaritat i cooperació / Bases
subvencions a projectes d’entitats de
cooperació

Subvenció proposada: Espai de treball 
intercanvi dels plans d’ECG/ Finançament per 
a projectes singulars d’aplicació de l’Agenda 
2030 i els ODS

ODS 2:
FAM ZERO Projecte pilot: desplegament d’Oficines de Gestió de 

Prestacions Socials Municipals

Nou reglament de prestacions
econòmiques/ Reglament de la Comissió
de Solidaritat i cooperació

Subvenció Catàleg serveis DIBA: Espai 
de treball intercanvi dels plans d’ECG/ 
Finançament per a projectes singulars 
d’aplicació de l’Agenda 2030 i
els ODS

ODS 3: 
SALUT I 
BENESTAR

Pla Salut, Escola i Comunitat /Pla de Mobilitat Urbana (PMU) /
Pla Local Joventut/ Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima / Pla Estratègic Sanitari Alt Penedès i Garraf / Pla LGTBI+ 
/ Pla d’Igualtat: acció contra la violència masclista: SIAD /
suport a l’alberg Nídia White de Puerto Cabezas - Bilwi equitat 
i paritat: reforç participació política de les dones al nord del 
Marroc. Transversalitat de gènere, participació, avaluació: / Pla 
Director de Cooperació/ Projecte Pilot: desplegament d’Oficines 
de Gestió de Prestacions Socials Municipals / Programa 
culturaMent per a persones neurodiverses / Programa 
PRECAT20 (2013-20) de gestió de residus /Subvenció 
d’Accions ECG / Finançament en l’abordatge de les violències 
masclistes/ Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió 
(ajuts a les famílies) /Programa municipal de promoció de la 
Salut/ Programa municipal de seguretat alimentaria / Elaboració 
de Pla d’Igualtat de Gènere

Reunions de coordinació. Recull d’avaluació 
qualitativa i quantitativa tant a nivell tècnic
com dels usuaris./Nivell de participació 
i enquestes de satisfacció dels tallers i 
cursos. /Reducció del 10% l’ús del vehicle
privat incentivant l’ús de la bicicleta i del 
transport públic. eficiència energètica.
Aïllament edificis municipals. Enllumenat 
públic i transport públic i privat. Punts de 
càrrega elèctrica, plaques fotovoltaiques i
producció local calor/fred (biomassa) - 
Pacte compromís: Reduir les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle de Vilafranca del 
Penedès en un 42,19 % per a l’any 2030. 
Això vol dir passar de 4,57 tones de CO2 
per habitant l’any 2005 a 2,64 tones per 
habitant l’any 2030.

Adhesió a la Declaració de Sabadell per
la millora de la qualitat de l’aire / Bases
reguladores convocatòries medi ambient.
/ Clàusules ambientals en els serveis
municipals i externalitzats. / Reglament
Consell Municipal per la convivència
/Reglament de la Comissió de Solidaritat i
cooperació

Abordatge de diversos departaments. 
Subvenció Catàleg serveis DIBA: Espai 
de treball intercanvi dels plans d’ECG/ 
Finançament per a projectes singulars 
d’aplicació de l’Agenda 2030 i els ODS

ODS 4:
EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

Pla Local Joventut / Projecte Vinyes per Calor a centres de 
secundària / Pla Territorial Educatiu Alt Penedès / Pla Salut, 
Escola i Comunitat / Pla Acció Cultural / Projecte de suport a la 
construcció i manteniment de latrines i dipòsits d’aigua Wawa 
Bar, Agermanament Puerto Cabezas -Bilwi (formació)/ Projecte 
de promoció de la Llengua miskitu / PLA LGTBI+ / Pla Director 
de Cooperació / En un futur via segura per a defensores (escola 
arts i oficis) / Sensibilització EpD / Programa culturaMent per a 
persones neurodiverses/ Subvenció Biodiversitat a la Riera de 
Llitrà (activitats educatives ambientals en sistemes aquàtics)/ 
Subvenció d’Accions EpD

Reunions de coordinació. Recull d’avaluació 
qualitativa i quantitativa tant a nivell tècnic
com dels usuaris./ Pla Educatiu: 1.1 i 1.2 
indicadors del diagnòstic i temes claus a
abordar generals/ nivell de participació 
i enquestes de satisfacció dels tallers i 
cursos.

Reglament de la Comissió de Solidaritat 
i cooperació / Bases subvencions a 
projectes d’entitats de cooperació

Nova línia de treball proposada per un futur
pròxim via segura per a defensores integrat 
dins d’un servei formatiu escola arts i oficis. 
Subvenció Catàleg serveis DIBA: Espai 
de treball intercanvi dels plans d’ECG/ 
Finançament per a projectes singulars 
d’aplicació de l’Agenda 2030 i els ODS

Taula 10: Desplegament dels ODS a Vilafranca del Penedès.
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 5:
IGUALTAT DE
GÈNERE

Projecte suport a l’Alberg de Nídia White, Agermanament 
Puerto Cabezas - Bilwi / Pla d’Igualtat : Acció contra la violència 
masclista: SIAD / Suport a l’Alberg Nídia White de Puerto Cabezas 
- Bilwi. Equitat i paritat: Reforç participació política de les dones 
al nord del Marroc. Transversalitat de gènere, participació, 
avaluació: /Pla Director de Cooperació / Sensibilització / 
Subvenció d’Accions EpD / Subvenció Finançament a l’àmbit 
de la convivència, la diversitat i drets civils / Finançament en 
l’àmbit d’igualtat de gènere i de la diversitat sexual i afectiva /
Finançament en l’abordatge de les violencies masclistes / Pla 
d’Igualtat de Gènere

Nombre d’infants, usuaris, campanyes fetes, 
punts liles, assistents per sexe, reunions,
formacions…

Reglament de la Comissió de 
Solidaritat i Cooperació

Pla igualtat recent amb indicadors clars i accions 
detallades i calendaritzades. Projecte Nídia White 
(indicadors: quantitat d’usuàries al centre i fills/es. 
Nombre de productes bàsics per a les usuàries del 
servei, hores del professional del nou servei d’atenció 
psicològica).
Subvenció Catàleg serveis DIBA: Finançament
per a projectes singulars d’aplicació de l’Agenda 
2030 i els ODS.

ODS 6:
AIGUA NETA I
SANEJAMENT

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima / Estratègic 
Penedès /Pla Director de Cooperació Projecte de suport a la 
construcció i manteniment de latrines i dipòsits d’aigua Wawa 
Bar, Agermanament Puerto Cabezas -Bilwi / Subvenció avaluació 
agermanament Puerto Cabezas - Bilwi

Impulsar i promoure l’estratègia del Km 0 o de 
proximitat. Campanyes informatives a la
població (per la reducció del consum d’aigua 
potable). Promoure un sistema de bones
pràctiques ambientals entre els tècnics 
municipals.

Reglament de proveïment 
i sanejament d’aigua / 
Reglament de la comissió 
de solidaritat i cooperació 
/ Reglament regulador dels 
serveis municipals de
subministrament d’aigua 
i sanejament d’aigües 
residuals.

ODS 7:
ENERGIA
NETA I
ASSEQUIBLE

Pla de Mobilitat Urbana (PMU) / Pla Director de Cooperació Pla 
Estratègic Penedès / Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima / Pla Vilafranca Terra del Vi / Subvenció Sensibilització 
d’Accions EpD/Increment eficiència energètica als municipis/ 
sistema de monitoratge de consum energètic de 2 escoles i de la 
casa de la vila.

Impulsar i promoure l’estratègia del Km 0 
o de proximitat. Reducció del 10% l’ús del 
vehicle privat incentivant l’ús de la bicicleta i 
del transport públic. Campanyes informatives 
a la població (per a la reducció del consum 
d’aigua potable). Promoure un sistema 
de bones pràctiques ambientals entre els 
tècnics municipals Incorporació de clàusules 
ambientals en els serveis municipals i 
externalitzats. Pacte compromís: Reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle de 
Vilafranca del Penedès en un 42,19 % per 
a l’any 2030. Això vol dir passar de 4,57 
tones de CO2 per habitant l’any 2005 a 2,64 
tones per habitant l’any 2030. - Calderes 
de biomassa: producció prevista de més de 
250.000 kWh anuals. S’estima una reducció 
d’emissions de 120 tones de CO2 anuals.

Adhesió a la Declaració de 
Sabadell per la millora de 
la qualitat de l’aire/ Pacte 
d’alcaldes per a l’Energia i 
el Clima 2019 / OM Energia 
solar per a usos termics 
(incorporació de sistemes 
de captació d’energia 
solar per a usos tèrmics 
en les edificacions) / OM 
Protecció del mediambient 
enfront de diferents fonts 
de contaminació / OM soroll 
acústic, energia solar i medi 
ambient / Reglament de 
la Comissió de solidaritat i 
cooperació de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès

Indicadors mes detallats: nombre d’edificis
municipal amb certificació eficiència energètica, 
pressupost anual destinat a Accions d’impuls de la 
reducció del CO2. Empremta ambiental anual de 
viatges oficials. Pla de Mobilitat urbana sostenible de 
Vilafranca 2012 que no es va arribar a aprovar per 
conjuntar econòmica i canvi de govern. Trajectòria 
pla d’acció energia sostenible i clima: Inici amb 
pla d’acció ambiental del 2000, s’actualitza 2009 i 
adhesió 2009 al pacte d’alcaldes i alcaldesses pel 
clima i l’energia que les va dur al PAESC 2019. Crear 
figura del Parc Agrari: per preservar funcions agràries 
i difondre valors ecològics i cultural. Accions: Gestió 
de l’aigua, gestió del sòl. Activitat agrària sostenible.
Bones pràctiques. Sostenibilitat dels agroecosistemes. 
Proposta de subvencions: Campanyes d’estalvi 
energètic en equipament: 50/50 i passar l’energia per 
la pobresa energètica.



Agenda 2030, persones defensores i cooperació internacional al municipis catalans. 82

ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 8:
TREBALL
DECENT I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

Projecte Vinyes per calor / Local Joventut / Pla Vilafranca Terra del 
Vi /Pla LGTBI+ / Pla Projecció Exterior / Pla d’Igualtat /Pla Director 
de Cooperació/ Programa CREAMED (xarxa de vivers d’empreses en 
l’euroregió Pirineus - Mediterrània) / Cooperació: cooperació
directa amb el Marroc (Chefchaouen), Uruguai (Departament de 
Canelones) i Nicaragua (Puerto Cabezas) / Participació activa en la 
xarxa LocalMed Marroc entre municipis de Barcelona i comunes del 
Marroc / Finançament de projectes d’ONGD / Sensibilització de la
població als temes internacionals i agermanament amb Puerto 
Cabezas (Nicaragua). Relacions internacionals amb ciutats 
agermanades / Subvenció d’Accions EpD.

Reunions de coordinació. Recull d’avaluació
qualitativa i quantitativa tant a nivell tècnic
com dels usuaris. / avaluació de l’impacte i
seguiment del pla per part de la comissió de
seguiment / Calderes de biomassa: producció prevista de més 
de 250.000 kWh anuals. S’estima una reducció d’emissions de
120 tones de CO2 anuals.

Adhesió a la Declaració de 
Sabadell per la millora de la 
qualitat de l’aire /Reglament 
Consell Municipal per la
Convivència.

Pla Internacionalització 
fins 2017 Vinyes per Calor 
Referent del projecte projecte 
europeu
AgroBioHeat. Web noticies 
fins 12/2020 i previsió de 
crear empresa municipal per 
implementar projecte Vinyes 
per Calor, cercle virtuós de les 
vinyes durant 10 anys.

ODS 9:
INDUSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAES- 
TRUCTURES

Pla Salut, Escola i Comunitat / Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
i el Clima / Projecte Vinyes per Calor / Ampliació d’habitatges per 
destinar a lloguer social / Penedès Circular (assessorament gratuït a 
empreses i persones emprenedores per millores ambientals i
econòmiques) / Obrim Vilafranca (promoció d’esdeveniments amb 
projecció turística).

Nivell de participació i enquestes de satisfacció dels tallers 
i cursos. eficiència energètica. Aïllament edificis municipals. 
Enllumenat públic i transport públic i privat. Punts de càrrega 
elèctrica, plaques fotovoltaiques i producció local calor/fred 
(biomassa) - Pacte compromís: Reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle de Vilafranca del Penedès en un 42,19 % 
per a l’any 2030. Això vol dir passar de 4,57 tones de CO2 
per habitant l’any 2005 a 2,64 tones per habitant l’any 2030. 
Calderes de biomassa: producció prevista de més de 250.000 
kWh anuals. S’estima una reducció d’emissions de 120 tones 
de CO2 anuals.

Adhesió a la Declaració de 
Sabadell per la millora de la 
qualitat de l’aire.

Continuïtat de Projecte Vinyes 
per Calor, treball en xarxa Pla 
Internacionalització fins 2017. 
Web noticies fins 12/2020 
i previsió de crear empresa 
municipal per implementar 
projecte Vinyes per Calor, 
cercle virtuós de les vinyes 
durant 10 anys.

ODS 10:
REDUCCIÓ  
DE LES 
DESIGUALTATS

Escola de música i arts i preus públics / Llar d’infants (ajuts i beques 
de menjador, beques escolarització llibres i sortides, subvencions 
a centres educatius i entitats amb projectes educatius / Pla de 
Mobilitat Urbana (PMU) / Pla Acció Cultural / Projecte Vinyes 
per Calor / Projecte pilot: desplegament d’Oficines de Gestió de 
Prestacions Socials Municipals / Pla Director de cooperació i projectes 
d’agermanament amb PC / Cooperació: cooperació directa amb 
el Marroc (Chefchaouen), Uruguai (Departament de Canelones) i 
Nicaragua (Puerto Cabezas) / participació activa en la xarxa LocalMed 
Marroc entre municipis de Barcelona i comunes del Marroc / 
Finançament de projectes d’ONGD / Sensibilització de la població 
als temes internacionals i agermanament amb Puerto Cabezas 
(Nicaragua). Relacions internacionals amb ciutats agermanades. 
Activitats de sensibilització EpD /Subvenció d’Accions EpD / Vilafranca 
Inclusió II / Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió (ajuts 
a les famílies)/Programa de sanitat ambiental / Programa municipal 
de promoció de la Salut/ Subvenció Finançament a l’àmbit de la 
convivència, la diversitat

Indicadors de projectes de cooperació directa , projectes de 
cooperació ciutat agermanada, finançament de projectes
d’ONG. Ampliació d’habitatges per destinar a lloguer social / 
Projecte pilot: desplegament d’Oficines de Gestió de Prestacions 
Socials Municipals/ Reducció del 10% l’ús del vehicle privat 
incentivant l’ús de la bicicleta i del transport públic. /Ampliació 
en 3 nous habitats per destinar a lloguer social i cessió solar per 
a la construcció de 36 nous habitatges socials.

Nou reglament de prestacions
econòmiques / Reglament 
municipal per la convivència
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ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 11:

CIUTATS I
COMUNITATS
SOSTENIBLES

Pla Acció Cultural /Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima /Penedès 
Circular (assessorament gratuit a empreses i persones emprenedores per 
millores ambientals i econòmiques) /Pla de Mobilitat Urbana (PMU) Pla 
Estratègic Penedès / Pla Territorial Educatiu / Pla Director de Cooperació: 
/ Cooperació: cooperació directa amb el Marroc (Chefchaouen), Uruguai 
(Departament de Canelones) i Nicaragua (Puerto Cabezas) / Participació 
activa en la xarxa LocalMed Marroc entre municipis de Barcelona i 
comunes del Marroc / Finançament de projectes d’ONGD / Sensibilització 
de la població als temes internacionals i agermanament amb Puerto 
Cabezas (Nicaragua). Relacions internacionals amb ciutats agermanades 
. Activitats de sensibilització EpD /Subvenció d’Accions EpD / Activitats 
de sensibilització i educació ambiental: campanya Adeu als plàstics (3a 
fase) / Fons prestació coneguem els nostres parcs / Vilafranca Respira/ 
Vilafranca per la reducció: objectiu -1thCO2/habitant / Penedès Circular: 
territori competitiu i innovador / Activitats sensibilització i divulgació 
ambiental / Vilafranca lliure de plàstics /Programa de sanitat ambiental /
Obrim Vilafranca (promoció d’esdeveniments amb projecció turística).

Impulsar i promoure l’estratègia 
del Km 0 o de proximitat. Reducció 
del 10% l’ús del vehicle privat 
incentivant l’ús de la bicicleta i del 
transport públic.

Adhesió a la Declaració de 
Sabadell per la millora de la 
qualitat de l’aire / Programa 
PRECAT20 (2013-20) de gestió 
de residus /Pacte d’alcaldes per 
a l’Energia i el Clima 2019

Crear figura del Parc Agrari: preservar funcions 
agràries i difondre valors ecològics i cultural.
Accions: Gestió de l’aigua, gestió del sòl. 
Activitat agrària sostenible. Bones pràctiques. 
Sostenibilitat dels agroecosistemes. Minimització 
despesa energètica i generació CO2 -Proposta 
de subvenció i DIBA: Suport a la Gestió 
ambiental sostenible del verd urbà,obra pública i 
plantejament urbanístic. / Promoció de la mobilitat 
sostenible . Suport a la gestió de residus, la neteja 
viària i economia circular.

ODS 12:
CONSUM I
PRODUCCIÓ
RESPONSABLE

Projecte Vinyes per Calor/ Penedès Circular (assessorament gratuït 
a empreses i persones emprenedores per a millores ambientals i 
econòmiques) / Activitats de sensibilització i educació ambiental: 
campanya Adeu als plàstics (3a fase).

Calderes de biomassa: producció 
prevista de més de 250.000 kWh 
anuals. S’estima una reducció 
d’emissions de 120 tones de CO2
anuals.

Pla Internacionalització fins 2017. Web noticies
fins 12/2020 i previsió de crear empresa
municipal per implementar projecte Vinyes per
Calor, cercle virtuós de les vinyes durant 10 anys.

ODS 13:
ACCIÓ
CLIMÀTICA

Pla de Mobilitat Urbana (PMU) / Pla Estratègic Penedès/ Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima /Pla Vilafranca Terra del Vi / Projecte 
Vinyes per Calor /Vilafranca Respira/ Vilafranca per la reducció: objectiu 
-1thCO2/habitant/ mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat: implantació 
de mesures de gestió sostenible ambiental/ Programa de sanitat 
ambiental / Activitats de sensibilització i educació ambiental/ Fons 
prestació coneguem els postres parcs.

Impulsar i promoure l’estratègia 
del Km 0 o de proximitat. 
(indicadors específics?). Reducció 
del 10% l’ús del vehicle privat 
incentivant l’ús de la bicicleta i del 
transport públic. Incorporació de 
clàusules mediambientals en els 
serveis municipals i externalitzats. 
Calderes de biomassa: producció 
prevista de més de 250.000 kWh 
anuals. S’estima una reducció 
d’emissions de 120 tones de CO2 
anuals.

Bases reguladores convocatòries 
medi ambient. / Clàusules 
ambientals en es serveis 
municipals i externalitzats. / 
Adhesió a la Declaració de 
Sabadell per la millora de la 
qualitat de l’aire/ Pacte d’alcaldes 
per a l’Energia i el Clima 2019 
/ Incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a 
usos térmicos en les edificacions. 
/ Protecció del medi ambient 
enfront de diferents fonts de 
contaminació / Soroll acústic, 
energia solar i medi ambient.

Pla Internacionalització fins 2017. Web noticies
fins 12/2020 i previsió de crear empresa 
municipal per implementar projecte Vinyes per 
Calor, cercle virtuós de les vinyes durant 10 anys. 
Crear figura del Parc Agrari: preservar funcions 
agràries i difondre valors ecològics i cultural. 
Gestió de l’aigua, gestió del sòl. Activitat agrària 
sostenible. Bones pràctiques. Sostenibilitat dels 
agroecosistemes. Minimització despesa energètica 
i generació CO2.



ODS PLANS RELACIONATS INDICADORS NORMATIVA OBSERVACIONS

ODS 14:
VIDA
SUBMARINA

No aplica No aplica No aplica No aplica

ODS 15:
VIDA
TERRESTRE

Pla Estratègic Penedès / Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima /Pla Vilafranca 
Terra del Vi / Projecte Vinyes per Calor / Penedès Circular /Subvenció Biodiversitat a la 
Riera de Llitrà.

Impulsar i promoure 
l’estratègia del Km 0 o 
de proximitat. Reducció 
del 10% l’ús del vehicle 
privat incentivant l’ús de 
la bicicleta i del transport 
públic. Incorporació de 
clàusules mediambientals 
en els serveis municipals i 
externalitzats. Calderes de
biomassa: producció 
prevista de més de 
250.000 kWh anuals. 
S’estima una reducció 
d’emissions de 120 tones 
de CO2 anuals.

Adhesió a la Declaració de Sabadell 
per la millora de la qualitat de l’aire

Crear figura del Parc Agrari: preservar 
funcions agràries i difondre valors 
ecològics i cultural. Accions: Gestió 
de l’aigua, gestió del sòl. Activitat 
agrària sostenible. Bones pràctiques. 
Sostenibilitat dels agroecosistemes. 
Minimització despesa energètica i 
generació CO2.

ODS 16:
PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS 
SÒLIDES

Pla Acció Cultural / Pla d’Igualtat: Acció contra la violència masclista: SIAD /suport a 
l’Alberg Nídia White de Puerto Cabezas - Bilwi Equitat i paritat: Reforç participació política 
de les dones al nord del Marroc. Transversalitat de gènere, participació, avaluació/ Pla 
Director de Cooperació / Via segura per a defensores (escola Arts i ofici) / Sensibilització 
EpD: Activitats Centres / Fira Solidaritat Octubre / Suport refugiat / Projecte Labdoo 
(conveni amb entitat per sanejar portàtils en desús instal·lant apps educatives per 
alumnes d’arreu, sense cost ni econòmic ni mediambiental) / Omplim les maletes amb 
Amics de Puerto Cabezas / Activitats Creu Roja / Programa mobilitat internacional 
(joventut) beques i formació prèvia. / Accions de sensibilització per la divulgació des del 
2017 de l’Agenda 2030 / Suport associatiu: Escola Municipal d’Art Arsenal (disseny 
sostenible) , VINSEUM (Museu de les Cultures del Vi de Catalunya): Escola dels sentits 
(activitats als centres educatius), VIII Beca Emili Giralt i Raventós (recerca viticultura 
des de perspectives ciències socials i humanes: Igualtat de gènere. / Ràdio Vilafranca i 
Penedès TV/ Associació per les Nacions Unides (ANUE) / Subvenció d’Accions EpD

Indicadors del pla d’acció: 
cursos realitzats, persones 
participants cursos, 
persones assistents a 
jornades, mitjans de 
comunicació presents, % 
plantilla formada, clàusula 
de gènere en subvencions, 
serveis que fan recollida de 
dades per sexe, nombre de 
punta lila, persones ateses 
al servei SIAD.

Reglament de la Comissió de solidaritat 
i cooperació de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès Adherit a: Xarxa 
de ciutats i pobles cap a sostenibilitat 
( des de 1998), Carta Europea de 
Salvaguarda dels DDHH a la cuitat, 
Pacte d’alcaldes i alcaldesses per la 
prevenció del canvi climàtic.
Pla d’internacionalització: Projecte 
Vinyes per Calor. Segell Biosphere: 
certificació de turisme sostenible.

S’avaluarà la seva viabilitat amb l’escola 
L’Arsenal i seguint experiències semblants 
a Catalunya, donant suport a professorat 
o alumnat perseguits promocionant la 
seva inserció socio-laboral, i lligar-ho 
amb campanyes de sensibilització entorn 
la problemàtica del refugi i l’assetjament 
contra les persones dissidents i la societat 
civil a d’altres països. Dades recollides 
per auditoria complint el pla de treball: 
Accions de millora de la salut, lluita per 
la igualtat, i treball digne, manteniment 
de les tradicions i foment del producte de 
proximitat.

ODS 17:
ALIANÇA PER
ASSOLIR ELS
OBJECTIUS

Pla Internacionalització / Penedès Circular (assessorament gratuït a empreses i persones 
emprenedores per millores ambientals i econòmiques) / Pla Director de Cooperació / Via 
segura per a defensores(escola Arts i ofici) / Sensibilització EpD / Ampliació d’habitatges 
per destinar a lloguer social/ projecte pilot: desplegament d’Oficines de Gestió de 
Prestacions Socials Municipals / Programa culturaMent dirigit a a persones neurodiverses 
/ Pla Projecció exterior / Pla d’internacionalització: Projecte Vinyes per calor / Programa 
CREAMED (xarxa empreses en l’euroregió Pirineus - Mediterrània) /- Cooperació: 
cooperació directa amb el Marroc (Chefchaouen), Uruguai (Departament de Canelones) 
i Nicaragua (Puerto Cabezas) / participació activa en la xarxa LocalMed Marroc entre 
municipis de Barcelona i comunes del Marroc / finançament de projectes d’ONGD / 
sensibilització de la població als temes internacionals i agermanament amb Puerto 
Cabezas (Nicaragua). Relacions internacionals amb ciutats agermanades .Subvenció 
d’Accions EpD /Obrim Vilafranca (promoció d’esdeveniments amb projecció turística)

Reducció del 10% l’ús del 
 vehicle privat incentivant 
l’ús de la bicicleta i del  
transport públic. -Avaluació 
de l’impacte i seguiment 
del pla per part de la 
comissió de seguiment. 
Calderes de biomassa: 
producció prevista de més 
de 250.000 kWh anuals. 
S’estima una reducció 
d’emissions de 120 tones 
de CO2anuals.

Reglament de la Comissió de solidaritat 
i cooperació de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès adherit a:  
- Xarxa de ciutats i pobles cap a 
sostenibilitat ( des de 1998) Carta 
Europea de Salvaguarda dels DDHH a la 
cuitat - Pacte d’alcaldes i alcaldesses 
per la prevenció del canvi climàtic - 
Pla d’internacionalització (fins 2017: 
“Projecte Vinyes per calor” 2014-
2017) - Segell Biosphere: certificació 
de turisme sostenible. 2017- renovat 
2021. - Declaració de Sabadell per la 
millora de la qualitat de l’aire

Vinyes per calor: Pla Internacionalització 
fins 2017. Web noticies fins 12/2020 i 
previsió de crear empresa municipal per 
implementar projecte Vinyes per Calor, 
cercle virtuós de les vinyes durant 10 
anys.
Quantitat d’empreses que han fet 
ús del servei, nombre de mesures 
implementades per a la millora ambiental
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En primera instància, s’ha fet una ronda d’entrevistes amb els equips tècnics, responsables de la 
implementació de la cooperació als quatre municipis seleccionats. S’ha identificat els documents 
claus i les connexions de la cooperació amb la resta de polítiques públiques, així com el grau 
d’integració i alineament amb l’Agenda 2030.

S’ha fet un buidatge de la documentació i les dades pressupostàries disponible. D’una banda, tots 
els documents relatius a les polítiques de cooperació i, de l’altra, les planificacions estratègiques 
d’altres polítiques, i el seu alineament amb l’Agenda 2030 i les polítiques de cooperació. S’han 
analitzat les bases de dades de projectes de les cooperacions catalanes, disponibles al web 
del FCCD, per poder fer una comparativa de pressupostos, sectors, agents i d’altres magnituds 
d’interès.

S’han elaborat fitxes d’anàlisi amb el cas de cada municipi, les quals han estat lliurades als 
respectius equips tècnics, i han servit de base per a la realització de dos tallers de reflexió sobre la 
implementació de l’Agenda 2030 a la cooperació municipal, seguit d’un tercer dedicat a analitzar la 
pràctica de la protecció de persones defensores de drets humans a nivell municipal a Catalunya. A 
la Taula 11 es recull el contingut dels tallers, que va ser realitats en format virtual per causa de la 
pandèmia, llevat del darrer d’ells.

Amb les reflexions dels tallers, es va completar l’anàlisi i redactar el document final.

SESSIÓ OBJECTIU PROGRAMA MATERIAL

04/03/22 Com dissenyem
una cooperació
alineada amb
l’Agenda 2030?

1. Presentació de les sessions.
2. Revisió de la diagnosi dels municipis i discussió: on 

estem? Què ens preocupa?
3. El principi d’universalitat: construïm un relat i un anàli-

si localglobal amb la ciutadania.
4. El principi d’integralitat: com connectem amb totes 

les polítiques públiques, més enllà de la cooperació 
tècnica, en base a la coherència de polítiques.

Fitxes de cada
municipi

18/03/22 1. Metes i indicadors: produir política pública objectiva-
ment i gestionar per resultats.

2. Governança i participació: què fem dels consells de 
cooperació? Saben les ONG que hi ha més actors de 
la cooperació?

3. L’enfocament de gènere basat en drets humans: 
avançar des de la realitat dels nostres municipis i 
entitats.

Proposta d’indicadors 
per a la localització 
municipal d’ODS 
(DIBA i Aj Sant Boi 
Llob.)

01/04/22 Com reforcem
l’enfocament de
drets humans i la
protecció 
d’activistes?

1. Què fem ara mateix en refugi?
2. Taller propositiu: Com podria ser un programa munici-

pal d’acollida?

Podcast (2) Ciutats 
Globals

El període de realització de l’estudi transcorre entre juliol del 2021 i juny del 2022. L’abast del mateix, 
però, se situa entre els anys 2015 al 2020, període al qual es refereixen les dades i els documents 
consultats. La tria dels municipis correspon a l’objectiu d’analitzar ciutats catalanes intermèdies, 
amb certa trajectòria en polítiques de cooperació, així com voluntat i capacitat d’incorporar els 
aprenentatges que se’n derivessin. Totes quatres han realitzat un pla director de cooperació durant el 
període analitzat o l’han iniciat en el moment de tirar endavant l’estudi, com és el cas de la ciutat de 
Tarragona.

La metodologia per realitzar l’estudi es pot dividir en les següents etapes:

Taula 11: Tallers amb equips municipals.
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