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Reflexions prèvies i agraïments 
 

Estem davant de temps difícils, no perquè sigui la primera vegada que es donin 

situacions d'urgència humana i ecològica a escala planetària, sinó perquè possiblement 

amb la globalització de la informació sigui més notòria la forma amb la qual 

l'emergència humana incideix en la història que escrivim conjuntament, i de la que es 

faran ressò les generacions futures. 

Les catàstrofes naturals i les provocades per l'ésser humà, la fam, pandèmies, crisis 

econòmiques i mediambientals no són cap altra cosa que el resultat del nostre 

comportament com a espècie inconscient i egoista, que no ha sabut gestionar la seva 

pròpia intel·ligència i, paradoxalment, ha aconseguit posar en contra seu el 

desenvolupament mental, que en un principi havia de fer-la transcendir com a part 

d'aquest món i que ara s'avoca a l'autodestrucció. 

És un escenari real, no som pessimistes. Dins d'aquesta realitat que ens fa plantejar el 

dret a la nostra pròpia existència, trobem petits focus d'un optimisme que no es deixa 

apaivagar per l'entorn. D'un compromís amb el fet humà que creu i està convençut 

de que les coses, si es fan amb la voluntat correcta, poden millorar i esdevenir en 

exemples de canvi i propòsits d'esmena a un comportament que no justifica el nostre 

motiu propi d'existir i formar part d'aquest cosmos. 

Les petites accions de Cooperació i Solidaritat sumen. L'Ajuntament d'Arbúcies és 

exemple del que el concepte Cooperació Internacional porta implícit. Són dècades 

dedicades a tasques que persegueixen un món més just, natural i respectuós, on l’ésser 

humà tingui connotacions positives. Ara toca enfortir aquestes tasques i redreçar les 

línies d'acció omeses a causa de factors externs i continuar donant-hi exemple d'un 

compromís real. 

 

Vull agrair en primer lloc a la Fundació ONCE-CRUE l'oportunitat i suport brindats, 

que m'han obert les portes per poder desenvolupar-me com a professional en el meu 

camp d'estudi. És tot un privilegi donat els temps que corren i les dificultats per trobar 

feina en la teva especialitat, fet que tantes persones professionals enfronten una 

vegada conclouen les seves formacions. 

A la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu departament d'Orientació 

Professional, a Paula Gibert i Berta Porcell del PIUNE pel seu esforç i per no 

renunciar en cap moment, en mig d'una pandèmia que ens ha afectat a totes i a tots, 

fins trobar una oportunitat que s'ajustés als meus coneixements i desitjos de superació. 

A l'Ajuntament d'Arbúcies, al Sr. Jaume Salmerón i Luis Herraiz que han cregut en 

les meves capacitats i el meu compromís, donant-me l'oportunitat de dur a terme la 
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redacció d'aquest primer Pla Director de Cooperació i Solidaritat Internacional, que 

avui es presenta d'una manera lliure i amb espai per treballar segons criteris 

professionals propis. 

Als representants polítics del consistori que han manifestat amb claredat el seu 

posicionament respecte a què caldria fer en aquesta matèria, com han vist l'evolució 

en termes de Cooperació Internacional en els darrers anys i quins compromisos estan 

disposats a adquirir des de la seva responsabilitat com a electes locals. 

A la meva mentora en l’àmbit de les Relacions Internacionals, Mirentxu Jordana, 

Doctora en Relacions Internacionals i Integració Europea i Professora del 

Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona, per la seva inestimable 

col·laboració, guia i orientació. Tant de bo hi haguessin més professionals i guies com 

tu. 

Per últim, vull agrair la col·laboració de les Associacions i ONGD del poble, la seva 

franquesa, honestedat, professionalitat i bona disposició a l'hora d'ajudar-me a 

entendre de primera mà les seves tasques i projectes, exposar amb claredat quines són 

les mancances que han d'enfrontar, i discernir millor el camí a seguir en els anys 

vinents en l'àmbit de la Cooperació Internacional. Sense el seu coneixement i 

experiència seria molt difícil la redacció d'un Pla coherent i realitzable. 

 

El document de consens que avui presentem poder no és tan ambiciós com les entitats 

sense ànim de lucre i grups polítics voldrien, reivindiquen i consideren que hauria de 

ser. Però és un document de treball que té la voluntat d'ordenar, corresponsabilitzar i 

adquirir compromisos realitzables, aplicables que no quedin relegats a una carta 

d'intencions i serveixi de guia, de full de ruta a partir del qual continuar treballant. 

Per tant, signo i entrego aquest primer Pla Director de Cooperació Internacional i 

Solidaritat als responsables de l’àrea de Cooperació de l’Ajuntament d’Arbúcies el dia 

5 d’octubre de 2020, 

 

 

 

Vinicio Viales Vargas 

Col·legiat COLPIS 3245 

Politòleg i Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i 

Desenvolupament Humà 

Redactor del Pla Director de Cooperació i Solidaritat 

Internacional de l’Ajuntament d’Arbúcies 2021-2023 
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I. Motivació del Pla Director de Cooperació i 

Solidaritat Internacional  
 

Tenim davant nostre el primer Pla Director de Cooperació Solidaritat 

Internacional que l'Ajuntament d'Arbúcies impulsa emparat en la seva àmplia 

experiència en tasques d'ajuda i cooperació. La seva voluntat és la de fixar les 

bases d'un model de cooperació coherent, realitzable i compromès amb els 

consensos i acords de totes les entitats sense ànim de lucre i grups polítics que 

participen en la seva aprovació. 

Com en altres municipis de Catalunya, les incerteses polítiques municipals, la 

davallada de recursos públics generals de les administracions davant la crisi 

econòmica iniciada l'any 2008 i la crispada situació internacional actual, han 

suposat pel col·lectiu d'associacions i ONGS locals una manca de seguretat en 

la planificació i poca visibilitat dels compromisos a mitjà termini per part del 

municipalisme. 

Sumat a això, la gradual desconnexió dels anteriors governs municipals de les 

tasques pròpies envers la Cooperació Internacional i un desinterès i absència 

alarmants de la població en aquest àmbit, han agreujat sensiblement el 

compromís històric de la nostra ciutadania amb aquest fet, així com la bona 

convivència al municipi de les diferents realitats culturals, ètniques i de gènere. 

Per aquest motiu el present Pla Director esdevé un instrument de planificació 

de les polítiques de Cooperació Internacional, d'educació i conscienciació 

ciutadana i enfortiment dels agermanaments de l'Ajuntament d'Arbúcies, per tal 

de contribuir a l'eficàcia del desenvolupament dels objectius plantejats. 

Aquest document respon a la voluntat política expressada pel govern municipal 

per avançar cap a un model de cooperació de qualitat pels pròxims anys de 

mandat. A més, recull de manera totalment anònima les inquietuds i objectius 

en els quals han coincidit amb claredat meridiana, i lliure de qüestionaments, 

tant les associacions com els representants electes dels grups municipals. 

Amés a més dels requisits tècnics i els formalismes esperats que es veuran 

implícits en la redacció d'aquest Pla, cal recalcar que tractem amb qüestions 

humanes. Així la política que més convé serà sempre la de l'acostament i el 

consens, lluny d'interessos que alienen als qui no comparteixen una mateixa 

opinió o manera de pensar.  
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És per això que aquest Pla Director de Cooperació Internacional és el reflex 

d'una preocupació compartida envers els més desfavorits, raó per la qual la seva 

motivació és garant d'un treball realitzat en conjunt, no viciat per interessos 

aliens al motiu que fa d'Arbúcies un municipi exemplar pel que fa Cooperació 

Internacional. 

Queda manifest, mitjançant aquest Pla, un consens clar i majoritari en la seva 

aprovació després de les revisions en conjunt amb les Associacions, ONGS i 

representants dels grups polítics electes dels seus esborranys, esmenes i redacció 

definitiva, amb la tutela de la UAB, la Fundació ONCE-CRUE i qui subscriu 

com a persona responsable de la seva redacció com a garants del seu objectiu 

real. 

L’aprovació d’aquest Pla és la mostra de l'interès i compromís conjunt perquè 

aquest sigui un projecte de llarg recorregut, lliure de colors polítics i amb un 

contingut d'objectius realitzables en els quals participem amb honestedat. 

Alhora representa un compromís de treball amb els agents locals de la 

cooperació per analitzar, debatre i acordar com es durà a terme la Cooperació 

Internacional, donat que fins ara la cooperació havia estat una política executada 

des dels diversos governs, però mai planificada conjuntament amb la societat 

civil.  

Aquest Pla persegueix la fi d'aquesta tendència i l'inici d'una etapa de 

planificació, treball, execució i avaluació conjunta i autocrítica on tots els actors 

estiguin implicats.  
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II. Procés i Metodologia de Treball en la redacció 

del Pla Director de Cooperació Internacional 
 

El procés de treball per a l’elaboració i redacció del Pla Director de Cooperació 

Internacional de l’ajuntament d’Arbúcies ha constat de quatre fases: 

 

1. Fase inicial de Recerca, mesos de juliol i agost del 2020, dividida en dos 

vessants de treball en paral·lel: 

 

a. Recerca d’informació, documentació i tractament de dades dels 

arxius facilitats pel departament tècnic de l’ajuntament d’Arbúcies, 

del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, d’altres ens 

municipals amb objectius semblants i de bibliografia més rellevant 

sobre desenvolupament humà. 

b. Realització d’entrevistes als representants de les Associacions i les 

ONGS locals, així com als representants electes dels grups polítics 

municipals. 

 

2. Fase intermèdia de Participació Ciutadana – entre el 7 d’agost i el 14 

de setembre de 2020: 

a. S’elabora una enquesta ciutadana envers la participació de 

l’Ajuntament d’Arbúcies en l’àmbit de la Cooperació 

Internacional. 

b. Elaboració d’un informe previ als esborranys del Pla Director de 

Cooperació i Solidaritat Internacional amb les dades obtingudes 

de les entrevistes realitzades, i d’un primer bloc de mostres 

obtingut de les enquestes realitzades fins el dia 8 de setembre de 

2020, que servirà de base sobre la qual es redacta aquest Pla. 

 

3. Fase prèvia de Discussió del Pla Director de Cooperació i Solidaritat 

Internacional:  

a. Primer esborrany amb sistematització de la documentació i 

elaboració de la part corresponent a la diagnosi i l’anàlisi dels punts 

febles de la cooperació local. 

i. Presentació a l’esborrany de les línies estratègiques 

rellevants, 6 de setembre de 2020. 
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1) Primera presentació davant les Associacions, ONGS 

i grups polítics de l’esborrany, 8 de setembre de 

2020. 

2) Debat de les propostes, fase d’aportació de millores 

i priorització de les accions. 

 

b. Segon esborrany amb dades definitives d’enquestes realitzades i 

línies d’acció preses en consideració, 14 de setembre de 2020. 

i. Segona presentació davant les Associacions, ONGS i grups 

polítics de l’esborrany amb recull de les esmenes i 

aportacions suggerides, 16 de setembre de 2020. 

1) Últim debat, presentació i acceptació d’esmenes In 

Situ, prèvies a la redacció definitiva i aprovació del 

Pla.  

 

4. Fase final Entrega Oficial del Pla Director de Cooperació 

Internacional davant del consistori per part del redactor en 

representació de les entitats que donen suport al projecte:  

a. Revisió tècnica, debat, millora del document definitiu al Ple de 

l’Ajuntament. 

b. Aprovació del document al Ple de la corporació (octubre 2020) 

c. Publicació Oficial del Pla Director de Cooperació i Solidaritat 

Internacional de l’Ajuntament d’Arbúcies. 
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III. Marcs jurídics i polítics de referència  
 

Cada Estat té la llibertat per determinar quines accions conformen la seva 

Cooperació Internacional. És per tant necessari conèixer la legislació i les 

diferents visions i posicionaments polítics vigents en l'actualitat, donat que són 

aquests els que determinen els objectius i les agendes de Cooperació i 

Desenvolupament a escala internacional. 

No existeix un consens igualitari envers aquesta qüestió, no obstant gràcies a 

les diferents Organitzacions Internacionals podem establir un cert marc jurídic 

i polític des del qual alguns Estats procuren fonamentar les seves polítiques de 

Cooperació Internacional.  

 

 

1. El marc europeu – Les relacions exteriors de la Unió Europea 
 

La Carta de les Nacions Unides (ONU, 1945) i el Dret Internacional 

proporcionen el marc regulador general que va inspirar la creació, el 

desenvolupament i ampliació de la Unió Europea. En aquest context són 

aspectes primordials, entre d’altres igualment rellevants, les seves Relacions 

Internacionals, la defensa del règim democràtic i els drets humans, així com la 

seva actuació a l'escena internacional. En la seva acció internacional la Unió 

també vetlla pels seus interessos i objectius estratègics. Parlem doncs de les 

relacions comercials a través d’estratègies bilaterals, la lliure circulació de 

persones i el desenvolupament conjunt de polítiques que beneficiïn els seus 

ciutadans. 

L'acció exterior de la Unió Europea es trasllada també a l’àmbit del 

desenvolupament humà, la cooperació i el diàleg polític amb diversos països de 

la Mediterrània, Orient Pròxim, Àsia, Amèrica Llatina, Europa Oriental, Àsia 

Central i els Balcans Occidentals.  

El Servei Europeu d'Acció Exterior exerceix una funció clau en aquests àmbits 

des de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. 
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2. La política de desenvolupament de la UE 
 

Parlar de polítiques europees és parlar de diversos àmbits de moviment, on les 

accions empreses per la Unió en l'àmbit internacional estan subjectes a una 

legislació viva i en revisió constant. En el cas de les polítiques enfocades al 

desenvolupament humà i la cooperació, ens trobem davant d'un fet rellevant 

que ocupa un lloc preeminent en l'acció exterior de la Unió Europea. La Unió 

Europea ha donat suport, des de la seva creació, al desenvolupament en regions 

associades: Estats d'Àfrica, Carib i el Pacífic (ACP). Alhora, ha anat ampliant 

gradualment el seu focus d'atenció, col·laborant actualment amb uns 160 països 

de tot el món. A més, és el major donant a escala mundial en l'àmbit d'ajuda al 

desenvolupament, arribant-hi a assolir més de la meitat de l'ajuda oficial al 

desenvolupament (AOD) global. 

Parlem d'un Ens Supraestatal amb l'objectiu, mitjançant la cooperació 

internacional, d'assolir «la reducció i, finalment, l'erradicació de la pobresa». 

Això no entra en contradicció amb altres objectius com són la defensa dels drets 

humans i la democràcia, la promoció de la igualtat de gènere i, més recentment, 

afrontar els desafiaments mediambientals i climàtics. 

 

2.1. Fonaments jurídics 
 

Article 21, apartat 1, del Tractat de la Unió Europea (TUE): mandat general i 

principis rectors en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament de la UE . 

 

Article 21.1  

“1. L’acció de la Unió en l’escena internacional es basa en els principis que n’han 

inspirat la creació, el desenvolupament i l’ampliació i que pretén fomentar en la resta 

del món: la democràcia, l’estat de dret, la universalitat i la indivisibilitat dels drets 

humans i de les llibertats fonamentals, el respecte a la dignitat humana, els principis 

d’igualtat i solidaritat i el respecte als principis de la Carta de les Nacions Unides i del 

dret internacional.  

La Unió s’esforça a desenvolupar relacions i crear associacions amb els països tercers 

i amb les organitzacions internacionals, regionals o mundials que comparteixin els 

principis que esmenta el primer paràgraf. Promou solucions multilaterals als problemes 

comuns, en particular en el marc de les Nacions Unides.” 
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Article 4, apartat 4, i articles 208 a 211 del Tractat de Funcionament de la Unió 

Europea (TFUE). 

Article 4.4 

“4. En els àmbits de la cooperació per al desenvolupament i de l’ajuda humanitària, la 

Unió té competència per a dur a terme accions i una política comuna, sense que 

l’exercici d’aquesta competència pugui tenir l’efecte d’impedir als estats membres 

d’exercir llur competència.” 

 

Article 208 (antic article 177 TCE)  

“1. La política de la Unió en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament es duu a 

terme en el marc dels principis i els objectius de l’acció exterior de la Unió. Les 

polítiques de la Unió i dels estats membres de cooperació per al desenvolupament es 

complementen i es reforcen mútuament. L’objectiu principal de la política de la Unió 

en aquest àmbit és la reducció i, finalment, l’erradicació de la pobresa. La Unió té en 

compte els objectius de la cooperació per al desenvolupament en l’execució de les 

polítiques que puguin afectar els països en desenvolupament.  

2. La Unió i els estats membres respecten els compromisos i tenen en compte els 

objectius que han acordat en el marc de les Nacions Unides i d’altres organitzacions 

internacionals competents”.  

 

Article 209 (antic article 179 TCE)  

“1. El Parlament Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el 

procediment legislatiu ordinari, estableixen les mesures necessàries per a aplicar la 

política de cooperació per al desenvolupament, que poden tenir per objecte programes 

pluriennals de cooperació amb països en desenvolupament o programes amb un 

enfocament temàtic.  

2. La Unió pot concloure amb els països tercers i amb les organitzacions internacionals 

competents qualsevol acord adequat per a l’assoliment dels objectius que enuncien 

l’article 21 del Tractat de la Unió Europea i l’article 208 d’aquest tractat. El primer 

paràgraf s’entén sens perjudici de les competències dels estats membres per a negociar 

en els organismes internacionals i concloure acords.  

3. El Banc Europeu d’Inversions contribueix, en les condicions establertes pels seus 

estatuts, a l’execució de les mesures a què fa referència l’apartat 1.”  

 

Article 210 (antic article 180 TCE)  

“1. Per a impulsar la complementarietat i l’eficàcia de llurs accions, la Unió i els estats 

membres coordinen llurs polítiques en matèria de cooperació per al desenvolupament 
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i concerten llurs programes d’ajut, també en el marc d’organitzacions internacionals i 

de conferències internacionals. Poden emprendre accions conjuntes. Els estats 

membres contribueixen, si cal, a l’execució dels programes d’ajut de la Unió.  

2. La Comissió pot adoptar qualsevol iniciativa adequada per a fomentar la coordinació 

a què fa referència l’apartat 1.”  

 

Article 211 (antic article 181 TCE)  

“En el marc de llurs competències respectives, la Unió i els estats membres cooperen 

amb els països tercers i amb les organitzacions internacionals competents.”    

 

2.2. Marc Polític 
 

El 20 de desembre del 2005: declaració política «Consens europeu sobre el 

desenvolupament de la UE». És un conjunt uniforme de principis i valors per a 

la cooperació al desenvolupament dels Estats membres i les institucions de la 

UE. El text fixa objectius centrals per a la política de desenvolupament europea, 

com la reducció de la pobresa, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament 

del Mil·lenni (ODM) de les Nacions Unides del 2000, i la promoció dels valors 

democràtics d'Europa en tot el món.  

El Consens també confereix als països en desenvolupament responsabilitats 

clares per al seu propi desenvolupament. Sota l'epígraf dedicat a l'augment i la 

millora de l'ajuda de la UE, la Unió i els Estats membres es comprometen a 

incrementar la seva despesa en AOD fins al 0,7% de la renda nacional bruta 

(RNB) per al 2015, a destinar almenys la meitat del finançament addicional a 

l'Àfrica i a aplicar un enfocament que afavoreixi els pobres en la tasca de 

desenvolupament, tot i que no s'ha complert aquest termini.  

El 3 d'abril del 2014, l'Alta Representant de la Unió per a Assumptes Exteriors 

i Política de Seguretat i vicepresidenta de la Comissió va subscriure el Consens 

Europeu, completant la seva adopció per totes les institucions de la UE i donant 

un nou impuls al compromís de la Unió amb els països en desenvolupament. 
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3. Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible 
 

Per transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament 

Sostenible aprovada a Nova York el setembre del 2015 estableix el nou marc 

mundial per contribuir a l'erradicació de la pobresa i aconseguir el 

desenvolupament sostenible d'aquí al 2030. És una continuació dels Objectius 

de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i fixa un nou conjunt de 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), juntament amb 169 

objectius associats.  

A l'Agenda 2030 també s'integra l'Agenda d'Acció de Addis Abeba de les 

Nacions Unides, adoptada el juliol del 2015, que estableix els diferents mitjans 

necessaris per a l'aplicació de l'Agenda 2030, i en la qual la UE es torna a 

comprometre a assolir l'objectiu de destinar el 0,7% de la seva RNB a l'ajuda al 

desenvolupament.  

La UE ha participat plenament en l'elaboració de la nova Agenda 2030 i s'ha 

compromès a impulsar-la a través de les seves polítiques interiors i exteriors. 

Això conduirà a una revisió del marc polític existent, inclosos el Consens sobre 

Desenvolupament i el Programa per al Canvi. 

  

Per erradicar la pobresa hem passat dels 8 ODM (ONU, 2015) als 17 ODS que 

són1: 

 

1. Fi de la pobresa   7. Energia neta i assequible  13. Acció climàtica 

2. Fam zero   8. Treball digne i creixement econòmic  14. Vida submarina 

3. Salut i benestar  9. Indústria, innovació, infraestructures  15. Vida terrestre 

4. Educació de qualitat  10.Redudcció de les desigualtats  16. Pau, justícia, 

5. Igualtat de gènere  11. Ciutats i comunitats sostenibles  i institucions sòlides 

6. Aigua neta i sanejament 12. Consum i producció responsable 17.Aliança  objectius 

 

 

 
1 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html  
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4. El marc Estatal 
 

L’article 149 de la Constitució Espanyola estableix que l’Estat (CE 1978) té 

competència exclusiva en matèria d’immigració, estrangeria, dret d’asil i 

Relacions Internacionals. 

El Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació és el responsable de 

la política exterior i la cooperació al desenvolupament a l’Estat, i considera que 

una de les principals obligacions de l’Estat dins la seva acció exterior és l’ajuda 

al desenvolupament. 

L'objectiu del Ministeri és millorar la qualitat de vida en tots els aspectes dels 

països més desfavorits, amb la finalitat d'erradicar la pobresa i crear un món 

més igualitari. La política d'ajuda al desenvolupament ha comptat amb el suport 

i consens de gran part de la societat espanyola, des de l'Administració central a 

les comunitats autònomes, el sector privat empresarial, les entitats locals i els 

grups d'acció civil com ONGS o sindicats. 

L’execució de la política de cooperació al desenvolupament és l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). 

L’agència va ser creada l’11 de novembre del 1988. 

D'altra banda, Espanya participa d’ens internacionals com l'Oficina de Nacions 

Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA), i ha signat 

acords fonamentals per al desenvolupament d'una política humanitària com la 

Declaració d'Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).2 

 

 

5. El marc Català 
 

Actualment i des de la seva creació l'any 2003, l'Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament (ACCD), assumeix la responsabilitat delegada del govern 

català per a gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i l'acció 

humanitària. 

Funcions3: 

 
2 http://www.aecid.es/ES  
3 Cooperació Catalana: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/  
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• Executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament, 

construcció de pau i acció humanitària de la Generalitat de Catalunya i 

els recursos econòmics i materials que s'hi destinen. 

 

• Assessorar l'Administració de la Generalitat sobre la planificació de la 

política catalana de cooperació al desenvolupament i d'acció humanitària. 

 

• Efectuar convocatòries públiques per a l'atorgament de subvencions i 

finançament de projectes de cooperació al desenvolupament i d'acció 

humanitària. 

 

• Assessorar i donar suport a entitats públiques i privades que exerceixin 

activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i l'acció 

humanitària. 

 

• Dissenyar i executar projectes i accions de cooperació al 

desenvolupament, construcció de pau i acció humanitària, incloent-hi els 

àmbits de la formació, la sensibilització ciutadana i la difusió. 

 

• Coordinació dels ajuts i la cooperació al desenvolupament dels 

departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya. 

 

El marc normatiu a Catalunya el proporciona la Llei 26/2001, de 31 de 

desembre, de Cooperació al Desenvolupament, aprovada per unanimitat pel 

Parlament de Catalunya el desembre del 2001. Aquesta normativa estableix i 

regula l'activitat de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al 

desenvolupament i de solidaritat internacional, enteses com a béns públics 

globals en la realització de les quals s'ha compromès la societat catalana. 

Posteriorment, determinats preceptes de la Llei varen ser modificats per la Llei 

7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Altrament hi ha vigent la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau i l'any 

2005 es va crear el Consell Català del Foment de la Pau a través del Decret 

101/2005, de 31 de maig. 

La política i les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament, 

impulsades des de la Generalitat de Catalunya, es planifiquen a través de dos 

instruments essencials: el Pla director de cooperació al desenvolupament. 
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Actualment està vigent la seva quarta edició que correspon al període (2019-

2022) i els successius plans anuals.  

 

5.1. Marc Municipal – Ajuntament d’Arbúcies 
 

La redacció i elaboració d'aquest Pla de Cooperació i Solidaritat Internacional 

és l'eina necessària per organitzar degudament les accions envers aquest àmbit. 

En tot cas, hem d'atendre a què no existeix cap menció envers la Cooperació 

Internacional a la Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, situació que deixava en mans de l'Estat tota regulació al respecte. 

Es a partir de l'any 2000, tal com apunta el Gabinet de Relacions Internacionals, 

amb l'empara de la Diputació de Barcelona, en el seu document “La 

cooperación para el desarrollo en el mundo local. Algunos principios 

inspiradores” que 

 

“Cabe señalar que el reconocimiento oficial de la cooperación «descentralizada», 

en la que se enmarcan la cooperación procedente de las CC.AA. y la de las 

entidades locales, sólo se produjo en la Ley de Cooperación del año 2000.” 

(DIBA et al., 2004) 

 

No existeix doncs una normativa d'àmbit local que desenvolupi aquest punt, 

per tant ens hem de remetre a la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació 

Internacional pel Desenvolupament, per poder fonamentar el dret de la 

Cooperació Internacional des de l'àmbit local, concretament des de 

l'Ajuntament d'Arbúcies.  

 

“Artículo 20. Cooperación para el desarrollo de las Comunidades Autónomas y 

Entidades locales. 

1. La cooperación para el desarrollo que se realice desde las Comunidades 

Autónomas y las Entidades locales, expresión solidaria de sus respectivas 

sociedades, se inspira en los principios objetivos y prioridades establecidas en la 

sección 2.ª del capítulo I de la presente Ley. 

2. La acción de dichas entidades en la cooperación para el desarrollo se basa en 

los principios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su 
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desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices básicas 

establecidas por el Congreso de los Diputados a que se refiere el artículo 15.1 

de la presente Ley y el principio de colaboración entre Administraciones 

públicas en cuanto al acceso y participación de la información y máximo 

aprovechamiento de los recursos públicos.” (BOE 162, 1998) 

  

Per últim, és necessari posar en valor el fet que Arbúcies va ser un dels membres 

fundadors del Fons Català de Cooperació, entitat que avui compta amb el 

suport de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament entre altres i que és una organització: 

 

“formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes 

(diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part 

del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de 

Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, institucionalment, 

l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor 

tant a l’àmbit estatal, com en l’àmbit català. 

El mes d’abril de 2002, el Consell de Ministres va concedir la declaració 

d’Entitat d’Utilitat Pública, en reconeixement de la tasca del Fons i de la 

transparència de la seva gestió.”4 

 

Per tant, l’empara legal és sòlid pel que fa a la Cooperació Internacional des del 

municipalisme, i estem davant d’una trajectòria que avala les accions empreses 

per l’Ajuntament d’Arbúcies i que data des del 1986: 

 

“[...] El Fons Català de Cooperació va néixer a Salt. [...] Va ser constituït per 27 

socis i una Junta Executiva presidida per l’aleshores alcalde de Salt, Salvador 

Sunyer, i formada per sis ajuntaments (Arbúcies, Olot, Santa Coloma de 

Gramenet, Tarragona i Terrassa) i tres entitats, entre les quals es trobava Justícia 

i Pau, juntament amb CIEMEN i Càritas Diocesana.”5 

  

 
4 Fuente: https://www.fonscatala.org/ca/qui-som  
5 Fuente: https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/fons-catala-cooperacio-30-anys-compromis  
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IV. Informe Enquesta de Cooperació Internacional 

2020 de l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 

Aquesta enquesta pretenia mesurar el coneixement i la implicació de la població 

vers la Cooperació Internacional que es duu a terme des del nostre municipi. 

No es tractava d’una anàlisi amb intensions polítiques, partidistes o de 

justificació d’interessos pressupostaris. Es pretenia conèixer l’opinió real de la 

població per millorar, tant com sigui possible, la convivència i la participació en 

un aspecte tan rellevant com ho és la diversitat i la multiculturalitat.  

S’ha d’entendre que és una tasca que s’inicia per conèixer quina és l’opinió de la 

comunitat respecte de la Cooperació Internacional, amb altres pobles del món 

menys afavorits, que pugui dur a terme el nostre consistori.  

Els resultats formaran part del primer Pla Director de Cooperació i Solidaritat 

Internacional, com a eina que ajudi a prioritzar quines actuacions s’han de 

prioritzar per a la implicació i el coneixement de la ciutadania del municipi; 

donar respostes clares a la formació ciutadana en l’àmbit de la Cooperació 

Internacional i procurar millors resultats de cara a la redacció del proper Pla 

Director de Cooperació i els Plans Anuals del període 2021 – 2023.  

Aquesta enquesta s’ha dut a terme de manera totalment confidencial i no s’han 

fet servir dades personal de cap tipus a l’hora d’obtenir els resultats de la mostra. 

S’ha dut terme en condicions de restriccions sanitàries, dificultats tècniques i 

d’agenda esdevingudes de la crisis del COVID-19.6 

 

1. Anàlisi de les mostres 
Mostres rebudes en total:   31 

Mostres vàlides a tenir en compte: 14 

 
6 “De acuerdo a la explicación de la OMS, el nuevo nombre se toma de las palabras "corona", "virus" y 
disease (enfermedad en inglés), mientras que 19 representa el año en que surgió (el brote se informó a la 
OMS el 31 de diciembre de 2019). 
Sin embargo, esa es la designación de la enfermedad causada por el virus. 
Al virus, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en inglés) lo llamó SARS-CoV-
2, un miembro de la familia de otros virus que fueron detectados antes, los SARS-CoV, dejando en claro 
que este era un virus totalmente nuevo. 
Este virus fue incluido dentro de la categoría taxonómica de los Coronaviridae, CoV, o Coronavirus, llamado 
así por las extensiones que lleva encima de su núcleo que se asemejan a la corona solar. Su descubrimiento 
fue revelado en la revista Nature en 1968.” Ver artículo: Coronavirus: por qué covid-19 se llama así y cómo 
se nombran los virus y las enfermedades infecciosas; Redacción BBC News Mundo, Londres, marzo 2020; 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51912089   
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S’han descartat les enquestes rebudes amb més de tres ítems sense respondre o buides totalment 

(8) i les enquestes emplenades per les Associacions, ONGS i grups polítics del municipi (6) 

a més de les rebudes en reenviaments i que eren duplicades (3). 

Primer dada a tenir en compte, participació menor a 1% de la població del municipi. 

 

2. Preguntes bàsiques per l’entrevistat 

2.1. Perfil de l’entrevistat 
 

➢ Sexe:  

Homes: 6  de 70, 68, 63, 37, 35 i 33 anys 

Dones: 8  de 68, 65, 62, 58, 49, 45, 35 i 30 anys 

➢ Edats: 

Entre 18 i 35 anys  3 persones 

Entre 36 i 50 anys 4 persones 

Entre 51 i 65 anys 4 persones 

Més de 65 anys  3 persona 

o La mostra obtinguda no ens dona l’oportunitat de treure una conclusió clara 

respecte al rang d’edat on majoritàriament podríem trobar una tendència 

envers la participació i implicació en temes de cooperació internacional. 

o Ara bé, analitzant les poques dades obtingudes podríem extreure una 

conclusió que apunta a una equitat en els quatre rangs d’edat mostrats envers 

el tema que ens ocupa. 

 

➢ Lloc de naixement:  

6 enquestats han nascut a Arbúcies 

7 enquestats han nascut a altres punts de Catalunya i Espanya 

o No ha respòs una persona. 

o Podríem concloure que encara que la meitat de les persones enquestades no són 

naturals d’Arbúcies, igualment mostren interès pel tema tractat. 

o No s’han rebut mostres d’enquestes que respongui a “altres” procedències. 

 

➢ Nacionalitat: Catalana (esp.) UE, altres: 

4 Espanyols 
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9 Catalans 

1 No respon 

o Totes les persones tret d’una mostra, administrativament tenen nacionalitat 

espanyola. 

o Nou d’aquestes persones és consideren nacionals catalans. 

➢ Nivell d’estudis acabats:  

 
 Sense estudis        0 persones 

 Estudis primaris, batxiller elemental (FPI,EGB,ESO),  3 persones 

 Batxiller superior (BUP/COU, FPII),     4 persones 

 Universitaris (Grau Mig),      1 persona 

 Universitaris (Grau Superior), Postgrau/Màster   6 persones 

o Amb aquesta dada podem concloure que les persones que han respòs a 

l’enquesta, majoritàriament, compta amb algun tipus de formació professional 

o superior.  

 

2.2. Coneixement, integració i valoració del municipi – 

respostes curtes i de selecció 
 

➢ Fa quants anys fa que és veí d’Arbúcies? 

Entre 0 i 15 anys       4 persones 

Entre 16 i 30 anys       3 persones 

Més de 30 anys       7 persones 

o L’interès envers la cooperació internacional, basant-nos en el temps viscut al 

municipi no resulta en una dada rellevant.  

o Cab recordar que la mostra efectiva ha estat de n=14. 

 

➢ Quin és el seu nivell de satisfacció de viure al nostre municipi? 

Molt satisfet       4 persones 
Bastant satisfet       3 persones 
Bo o bé         7 persones 
Baixa valoració general      0 

o El nivell de satisfacció de viure al municipi s’ha expressat en paraules dels 

mateixos enquestats, els valors reflectits són una interpretació per grups de 

valoració. 
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o Evidentment els enquestats manifesten un nivell positiu. 

 

➢ Valoració de l’estat general del municipi?  

 Molt bé  

 Bastant bé     9 persones 

 Normal    3 persones 

 Bastant malament   1 persona 

 Molt malament  

 Ns/Nc    1 persona 

o La mostra en aquest apartat es clara. Emperò es tracta d’una apreciació 

general i cal ser curosos en aquest sentit. 

 
 

➢ Valori de 1 a 5 els següents aspectes del municipi, on 1 equival a 

una valoració totalment negativa i cinc una valoració totalment  

positiva: 
 

Infraestructura    3 

Neteja dels carrers     3,28 

Ordre públic     3,21 

Instal·lacions esportives   3,57 

Transport públic    1,85 

Serveis sanitaris    3,42 

Serveis escolars    3,78 

Serveis socials    3,14 

o La mitjana de cada servei no arriba al 4 i podem establir en 3,15 la valoració 

general. 

o L’aspecte municipal millor valorat és el dels serveis escolars que arriba a una 

puntuació de 3,78. 

o L’aspecte municipal valorat més a la baixa es el Transport públic, què és de 

fet l’únic aspecte que no supera els 2 punts. 

o Dues mostres no han respòs a aquest ítem. 
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3. Govern local i la cooperació internacional 

3.1. Polítiques públiques i l’ajuda al desenvolupament 
 

➢ Comparteix l’idea de que és important que els països rics destinin 

recursos als països empobrits: 

Molt    11 persones 

Bastant   03 persones 

Poc    00 

Gens    00 

o Podem extreure de la mostra que es comparteix de manera àmplia l’idea que 

es important que es destinin recursos als països més desfavorits. 

 

➢ Perquè pensa que és necessari que els països rics destinen recursos 

als països empobrits (numeri de 1 a 3, essent 1 la més prioritària i 

3 la menys): 

Per combatre la desigualtat al món  = 1 de mediana 

Per interessos econòmics i comercials  = 2 de mediana 

Per interessos polítics i estratègics  = 2 de mediana amb una valoració més 

de 3 per sobre de anterior ítem. Per tant 

establirem aquest ítem amb una 

mediana de 3 

  No comparteixo aquesta manera de pensar 

o Podem concloure que la principal motivació per la qual els països rics haurien 

de destinar recursos als països mes desfavorits és la de combatre la desigualtat 

al món. 

o En segon lloc, de manera clara, els interessos econòmics i comercials. 

o En tercer lloc, per una qüestió d’establir una mediana necessària, els interessos 

polítics i estratègics. 

o Cap enquestat ha manifestat estar en contra d’aquesta manera de pensar. 

 

➢ Quin Ens creu que gestiona més recursos per a la cooperació 

internacional: 

L’Estat Espanyol    5 persones 
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La Generalitat de Catalunya  1 persona 

Els Ajuntaments    4 persones 

Les ONG     3 persones 

Cap ni un     1 persona 

o La sensació respecte a la gestió majoritària dels recursos per a la cooperació 

recau en l’estat espanyol, seguida dels ajuntaments i les ONGS.  

I d’aquests quin gestiona amb més transparència i efectivitat aquest recursos: 

L’Estat Espanyol    5 persones 

La Generalitat de Catalunya  1 persona 

Els Ajuntaments    3 persones 

Les ONG     4 persones 

Cap ni un     1 persona 

o Respecte a la transparència i efectivitat en la gestió dels recursos, novament, 

l’estat espanyol obté més opinions a favor.  

o En aquest punt, s’inverteix la tendència anterior, i les ONGS passen al segon 

lloc desplaçant els ajuntaments a la tercera posició. 

o Les dades, tant d’aquest ítem com de l’anterior, queden bastant ajustades. 

▪ Cal recordar que parlem de n=14 d’una població general de 6000 

habitants.  

 

3.2. La cooperació a l’Ajuntament d’Arbúcies 
 

➢ Sap si l’Ajuntament d’Arbúcies dedica una part del seu pressupost 

a cooperació internacional: 

Sí  9 persones 

No  5 persones 

o No podem establir mitjançant aquesta mostra una dada fiable respecte al 

coneixement o desconeixement envers el pressupost municipal destinat a la 

cooperació. 

o Només podem establir, amb les respostes de la mostra, que més del 50% dels 

enquestats en te coneixement al respecte. 
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➢ Està d’acord en que l’Ajuntament d’Arbúcies dediqui part del seu 

pressupost a la cooperació internacional (projectes internacionals, 

activitats per al municipi destinades a la cooperació internacional): 

Sí   12 persones 

No   1 persona 

o Fem les mateixes interpretacions respecte d’aquestes dades que del ítem 

anterior envers la mostra rebuda. 

▪ Un enquestat no ha respòs a aquest ítem. 

o L’única diferència recau en una majoria molt més clara a favor del pressupost 

que és destinaria a tasques de Cooperació Internacional.  

 

➢ Sap que són o ha sentit a parlar dels agermanaments del nostre 

municipi amb sendes localitats al Sàhara Occidental, Senegal (a 

l’Africa) i Nicaragua (en Amèrica Central): 

Sí   12 persones 

No   02 persones 

o N’hem d’insistir en el factor n=14. 

 

➢ Rep informació o ha rebut sobre activitats relacionades amb la 

cooperació, l’ajuda al desenvolupament, multiculturalitat i els 

drets humans a Arbúcies: 

 Sí, a través de:        9 persones 

ƒ Web de l’Ajuntament    6 persones 

ƒ Publicitat al carrer  4 persones 

ƒ Altres:     no consten respostes 

No         5 persones  

o Dades rellevants, sempre dintre de la mostra, que es mostren positives respecte 

la publicitat envers la cooperació internacional al municipi. 

o Emperò 5 dels enquestats manifesten no haver vist o sentit cap tipus de 

informació o publicitat. 
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➢ Com valoraria si es duguessin a terme polítiques actives de 

cooperació internacional des de l’Ajuntament?  

Molt malament 

Malament 

Regular  

Be    4 persones 

Excel·lent   10 persones 

o La valoració dels enquestats és majoritàriament positiva. 

o S’ha de ser prudent insistint en recordar la mesura de la mostra. 

 

➢ Els recursos humans i materials que destinés l’Ajuntament de 

Arbúcies a l’àmbit de la cooperació i la solidaritat, dins del 0,7% 

del pressupost estipulat per la Generalitat, li semblarien: 

Excessius 

Suficients    2 persones 

Insuficients    10 persones 

o La sensació entre els enquestats és la de que els recursos destinats dins del 

0,7% es insuficient. 

o Nomes dues persones consideren que aquests recursos són suficients. 

o No hi ha constància de persones que els considerin excessius, malgrat que dues 

persones no han respòs a aquest ítem. 

 

➢ On creu que hauria de destinar més fons la cooperació que es 

promogués des de l’Ajuntament d’Arbúcies (numeri de 1 a 3, essent 

1 el més important i 3 el menys): 

Cooperació a altres països  Exemple: subvencionar un projecte que promogui 

l’agricultura sostenible en un país llatinoamericà: 

=  1 de mediana 

Educació pel desenvolupament, promoure una consciència crítica envers els 

problemes del món Exemple: fer xerrades i activitats al voltant d’un tema que 

ens afecta a tots i totes com pot ser la desigualtat de gènere: 
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 =  2 de mediana, descartant 

les persones que han valorat amb 

1 dos o més ítems.   

Suport a accions que vulguin pal·liar situacions d’emergència (catàstrofes 

naturals o humanes) Exemple: subvencionar una agència humanitària per 

pal·liar els efectes del COVID-19 

=  3 de mediana, descartant 

les persones que han valorat amb 

1 dos o més ítems. 

o La cooperació s’estableix com eix on més valoració trobem. 

o No es possible mesurar correctament aquests ítems degut a que alguns dels 

enquestats han repetit les valoracions fins i tot als tres ítems. 

 

➢ Quines zones geogràfiques haurien de ser prioritàries per a la 

cooperació que promou l’Ajuntament d’Arbúcies més enllà dels 

agermanaments esmentats abans (numeri de 1 a 4, essent 1 el més 

important i 4 el menys):  

Amèrica Llatina (Perú, Colòmbia, El Salvador, Guatemala, etc.) 

 =   3 de mediana, tenint en 

compte que s’estableix el 2 de 

mediana al segon ítem.  

Nord d’Àfrica i Pròxim Orient (Marroc, Algèria, Palestina, etc.) 

       =  2 de mediana 

Àfrica subsahariana (Mali, Etiòpia, República Democràtica de Congo, 

Camerun, Uganda, etc.)    =  1 de mediana 

Sud‐est asiàtic (Índia, Bangladesh, Indonèsia, etc.) 

       =  4 de mediana 

o Per mediana de valoració, els enquestats s’inclinarien a prioritzar el tercer 

ítem: Àfrica subsahariana. Seguit pel Nord d’Àfrica i Pròxim Orient com a 

segona prioritat. 

o En tercer lloc trobaríem l’Amèrica Llatina i, per últim, el Sud-est asiàtic 

tancant les prioritats.   
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➢ Miraria amb bons ulls una cooperació creuada amb països en vies 

de desenvolupament que puguin aportar noves idees tècniques, 

intercanvis culturals, coneixements ecològics de la qual el nostre 

ajuntament pugui treure un profit, per exemple, els avenços en 

generació d’energia 100% neta de la República de Costa Rica; o les 

regulacions envers el cultiu i comercialització del cànnabis a 

l’Uruguai. 

Sí   13 persones 

No   01 persona 

o Només podem concloure, sempre condicionats per la mesura de la mostra, que 

els enquestats estarien oberts a altres tipus de Cooperació Internacional. 

   

 

Arbúcies, 18 de setembre de 2020, 

 

 

 

 

Vinicio Viales Vargas 

Politòleg i Màster en Relacions Internacionals,  

Seguretat i Desenvolupament 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Col·legiat COLPIS 3245 
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V. Línies Generals d’acció i Propostes d’Objectius 
   

En la ronda d'entrevistes es varen realitzar, a més d'algunes preguntes de 

l'enquesta de ciutadania, una bateria de preguntes molt concretes 

intencionadament dirigides a conèixer l'opinió dels actors i l'estat de l'art des 

dels diversos punts de vista que aquests representaven. 

Analitzades totes les qüestions plantejades i desglossades en un informe previ 

que, com es va informar, seria la base per a l'elaboració i redacció dels 

esborranys i el Pla Director de Cooperació Internacional de l'Ajuntament 

d'Arbúcies i que es va transmetre oportunament a totes les parts implicades: 

Associacions, ONGD, grups polítics i equip tècnic i de govern; s'arribà a les 

següents Línies Generals d'Acció i prioritats en les quals existeix un consens 

clar. 

 

1. Línies Generals d’Acció 
  

I. Enfortiment dels agermanaments existents i obertura a noves àrees temàtiques 
de cooperació prioritzant les locals; augmentar i millorar la implicació i la 
presència del consistori en les activitats relacionades amb la cooperació. 

 

II. Conscienciar i formar a la població envers la cooperació i la convivència a partir 
d’una Escolta activa de la contrapart vers les seves necessitats. 

 
 

Si bé s'accepta de manera general la idea que ens trobem davant un ajuntament 

que ha destacat en un esforç de molts anys en qüestions de Cooperació 

Internacional, la relació i la sinèrgia que en un moment va existir entre el 

consistori i les diferents associacions i grups polítics s'ha estancat, mentre en 

altres s’ha impulsat i enfortit. 

En aquest sentit, vistes les incongruències trobades en aquest apartat es fa 

necessari fer unes recomanacions que ajudin a:  

 

III. Reactivar la sinèrgia Ajuntament – amb algunes Associacions/ONGD de 

manera que beneficiï a la viabilitat d’aquest Pla i dels Plans Anuals de 
cooperació. En aquest sentit l’Ajuntament, com a primera mesura 
d’importància haurà de: 
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IV. Reactivar i reestructurar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 
Internacional, establint una Taula de Valoració i d’Avaluació de Projectes,  

 

a. Reestructurar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat en forma 
d’òrgan col·legiat que li doni continuïtat i faciliti les tasques que li 
corresponguin. 

 
i. Hauran d’estar presents al Consell Municipal de Cooperació i 

Solidaritat Internacional:  
 

1. al menys el 50% de les Associacions i ONGD actives del 
municipi, 

 
a. sempre que es pugui comptar amb representació 

de totes aquestes entitats és farà. 
b. sempre que la raó social sigui a Arbúcies.  

 
2. dos representants ciutadans, a ser possible un d’ells de 

les localitats agermanades; 
 

3. els representants dels grups polítics electes;  
 

4. tots en igualtat de condicions i sense l’opció de vot de 
qualitat en el cas del representant polític del govern 
municipal. 

 
ii. El Consell Municipal de Cooperació serà independent en les 

seves tasques anuals, però respondrà i serà fiscalitzat pel Ple de 
l’Ajuntament. 

 

b. Taula de valoració i d’avaluació de projectes executats: 
 

i. Aquesta Comissió haurà de ser una comissió tècnica 
desvinculada dels membres de les Associacions i ONGD. 
 

ii. La Taula de valoració i d’avaluació serà la responsable de 
l’estudi i l’adjudicació dels ajuts pressupostats i d’avaluació dels 
projectes executats. 

 

c. Serà responsabilitat del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 
Internacional i de la Taula de valoració i d’avaluació la redacció del Pla 
Anual de Cooperació. 
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i. Cada exercici s’haurà de redactar un Pla Anual de Cooperació 
on es contemplin i es respectin els preceptes d’aquest Pla 
Director de Cooperació.   

 

V. Criteris de participació obligatòria en les tasques de representació, deliberació i 
treball del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, 

 
a. Aquests criteris de participació es contemplaran en el Pla Anual de 

Cooperació, així com en els calendaris de sessions i de treball; 
 

b. la participació mínima obligatòria no podrà estar subjecta a 
sancions administratives o econòmiques sinó de participació o de 
dret a vot, i afectaran en igualtat de condicions a totes les parts 
implicades. 

 
i. Aquest règim de sancions haurà de ser consensuat i aprovat al 

Pla Anual de Cooperació. 
 

1. Aquest punt no serà d’obligat compliment sempre que 
es trobin vies alternatives de participació. 

 
c. Aquesta participació mínima obligatòria persegueix l’objectiu de 

donar continuïtat en el temps als projectes i accions empreses des del 
propi Consell Municipal de Cooperació, en l’àmbit de la recaptació i 
gestió dels fons necessaris i l’organització d’activitats destinades a la 
Cooperació.  

 

VI. L’Ajuntament durà a terme una tasca de promoció i visualització de les seves 
accions envers la Cooperació Internacional, independent i complementària a 
les tasques realitzades i promogudes en coordinació amb les 
Associacions i ONGS.  

 
a. L’objectiu és corregir la idea “d’autolimitació” en les seves 

potestats, és a dir, no només complir amb la seva tasca 
d’assignació de recursos sense implicació activa en la seva gestió i 
obtenció. 

 

Lligat a la qüestió de l’obtenció dels recursos destinats a la Cooperació, per 

corregir aquesta sensació d’inactivitat o manca de pro-activitat per part del 

Consistori a l’hora de procurar arribar al mínim del 0,7%, l’Ajuntament: 
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VII. Serà ferm a l’hora de respectar aquest pressupost i fer que es compleixi 
anualment, recuperant urgent i progressivament el 0,7% del pressupost 
destinat a Cooperació, 

 
L’Ajuntament d’Arbúcies, mitjançant l’àrea de cooperació i la implicació de 

les pròpies ONGS i Associacions, ha de fer una:  

 

VIII. Recerca activa de recursos alternatius i establir uns mínims anuals que es 
destinaran després als objectius de cooperació i que serveixin de caixa 
d’emergència en temps de restriccions econòmiques derivades de factors 
aliens al propi consistori. 

 

2. Objectius Globals 
 

Considerant la visió dels diferents actors, des de la seva posició de representants 

dels diferents grups polítics, ONGD i Associacions, i amb la clara intenció de 

trobar objectius comuns respecte a l'elaboració de aquest primer Pla Director 

de Cooperació i Solidaritat Internacional de l'Ajuntament d'Arbúcies, s’ha 

arribat a la conclusió que la línia de propostes es compondrà de quatre eixos 

d’acció, relacionats amb:  

 

1. Enfortiment de les relacions entre l’Ajuntament i les organitzacions i/o 
associacions que se hi dediquen a la cooperació, sobretot dels 
agermanaments, i escolta activa i vinculant dels altres grups polítics del 
consistori. 

 
2. Participació ciutadana activa en totes les activitats de cooperació, 

mitjançant el foment i formació de la població en l’àmbit de la cooperació 
internacional. L’Ajuntament fomentarà, mitjançant el Consell Municipal 
de Cooperació, activitats en les que conflueixen persones nou vingudes 
amb les locals de cara a una integració real, vinculades directament al 
fet de la cooperació internacional. 

 

3. Revisió i modificació del procediment per a la adjudicació dels ajuts, 
vinculant aquest punt a la forma en que es fan les decisions sobre els 
projectes que han de rebre els fons necessaris per tirar endavant. 

 
4. Assegurar el pressupost: garantir el 0,7% dels pressupostos municipals, 

establint-hi uns mínims anuals als que si arribin sense dependre 
exclusivament del pressupost oficial. 
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VI. Objectius Específics  
 

Tenint en compte l'anàlisi de les enquestes ciutadanes i les entrevistes realitzades 

als actors socials i polítics, s’ha arribat a la conclusió que hi han QUATRE 

EIXOS clars de objectius. Aquest objectius són a partir d’ara els Principis 

Rectors sobre els quals es redacta aquest Pla Director de Cooperació i 

Solidaritat Internacional de l'Ajuntament d'Arbúcies. 

 

Primer Eix d’Objectius: Relació Ajuntament – Ens de Cooperació i 

Grups Municipals 
 

1. Reactivar les relacions entre l’Ajuntament i les Organitzacions i Associacions 

de Cooperació i sense ànims de lucre, mitjançant activitats consensuades i 

vinculades directament a la Cooperació i la Solidaritat Internacional. Escolta 

activa d’opinió i acords vinculants amb tots els grups municipals. 

 

a. S’anteposarà el valor de la Cooperació i la Solidaritat Internacional 

davant dels diversos objectius polítics. En aquest sentit cobrarà 

vital importància el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 

Internacional com a Ens representant de tots els interessos 

vinculats a la Cooperació i Solidaritat Internacional. 

 

b. Les Associacions i ONGD seran les responsables de fomentar les 

activitats necessàries per l’impuls de la Cooperació Internacional 

al Municipi i l’Ajuntament prestarà el suport necessari sempre que 

sigui possible. 

 
c. Per la seva part, l’Ajuntament, mitjançant el Consell Municipal de 

Cooperació i Solidaritat Internacional, es reunirà periòdicament 

amb els diferents actors i grups polítics implicats o que mostrin 

interès en el desenvolupament d’iniciatives enfocades a la 

Cooperació i la Solidaritat Internacional. 

 
i. Es tindrà sempre en compte l’opinió de tots els grups 

polítics a l’hora d’organitzar activitats o iniciatives d’aquest 

tipus. 
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ii. El consistori, mitjançant l’acord i el suport de la regidoria 

d’educació, facilitarà les eines i recursos necessaris per a la 

formació i participació de la població escolar en les 

activitats o iniciatives de Cooperació Internacional que 

duguin a terme o plantegin les Associacions, ONGD i 

grups polítics.  

 

1. L’Ajuntament, en la mesura possible, donarà suport 

i participarà en aquestes activitats, tant com a 

consistori com mitjançant el Consell Municipal de 

Cooperació. 

 

d. S’obriran espais educatius en l’àmbit de la Cooperació 

Internacional al propi ajuntament on les Associacions, ONGD i 

grups polítics puguin organitzar tallers pels funcionaris i personal 

laboral que vulgui assistir-hi. 

 

i. L’accés serà obert també a la població del municipi 

respectant les mesures i aforament determinats per la 

normativa municipal.    

 

 
 

Segon Eix d’Objectius: Objectiu del 0,7%  – Pressupost i Recursos 

econòmics per a la Cooperació i Solidaritat Internacional 

  

2. Compliment pressupostari i assoliment d’un mínim anual en caràcter de fons 

desvinculats del 0,7% assignat per llei a la Cooperació Internacional.  

 

a. Respecte i compliment del 0,7% del pressupost per part de 

l’Ajuntament en cada exercici i compromís d’eixamplar aquesta 

quantitat en els exercicis de bonança econòmica. 

 

b. S’estableix un fons mínim anual, desvinculat del pressupost 

municipal que es calcularà i reflectirà per a cada exercici al Pla 

Anual de Cooperació, 

 

i. Aquest fons servirà, en uns casos per poder arribar al 0,7% 

en els exercicis de restricció pressupostària, o bé es 

destinaran a la caixa d’emergència en els exercicis on el 

pressupost estigui per sobre del 0,7% anual. 
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c. L’Ajuntament serà proactiu, treballarà i organitzarà activitats per a 

la recerca de recursos que destinarà directament a la Cooperació 

Internacional  

 

i. Farà recerca activa de recursos alternatius també al sector 

privat: empreses, bancs, empreses d'economia social i ens 

supramunicipals, però sempre com a suport als projectes i 

iniciatives de les entitats en l’àmbit de la Cooperació 

Internacional. 

 

ii. Aquests recursos estaran desvinculats de qualsevol altre 

tipus d’iniciatives. 

 

iii. Aquests recursos seran gestionats pel Consell Municipal de 

Cooperació.  

 

iv. Els romanents es depositaran en la Caixa d’emergència. 

 

d. L’Ajuntament sol·licitarà de manera oficial que una part dels 

beneficis que es recaptin amb les apostes i loteries de la 

Generalitat de Catalunya sigui destinada, per Llei, a la 

Cooperació Internacional. 

 
i. Es contactarà amb altres consistoris per tal d’elevar una 

proposta conjunta que sigui escoltada per les autoritats del 

Govern de la Generalitat de Catalunya i els responsables 

de l’àrea de Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 

 

e. L’Ajuntament sol·licitarà de manera oficial que una part dels 

beneficis que es recaptin amb les apostes i loteries de l’Estat 

sigui destinada, per Llei, a la Cooperació Internacional. 

 

i. Es contactarà amb altres consistoris i Ens Supramunicipals 

per tal d’elevar una proposta conjunta que sigui escoltada 

per les autoritats pertinents del Govern de l’Estat i els 

responsables de l’àrea de Cooperació Internacional del 

Govern de l’Estat. 
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Tercer Eix d’Objectius: Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, 

Taula de Valoració i d’Avaluació de Projectes i Plans Anuals de 

Cooperació i Solidaritat Internacional 

 

3. Reactivació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional. 

Creació d’una Taula de Valoració i d’Avaluació de projectes de Cooperació, 

primordial en el desenvolupament de totes les accions destinades a la Cooperació 

i Solidaritat Internacional. Redacció i avaluació del Pla Anual de Cooperació. 

Implementació dels Plans. 

 

a. Transformació de aquest Consell Municipal de Cooperació en un 

òrgan col·legiat. 

i. La seva fiscalització i control estaran subjectes al Ple 

Municipal, i estarà format per: 

 

1. Un representant electe de cada grup municipal, 

 

2. Un representant d’almenys el 50% de les 

Associacions, ONGD o entitats de Cooperació 

sense ànim de lucre actives amb seu social al 

municipi, i que hagin rebut ajuts per als seus 

projectes a l’exercici anterior, 

 

3. Dues persones anònimes d’Arbúcies, una d’elles ha 

de pertànyer al que s’anomena el 25% de població 

estrangera. 

 

a. El Ple nomenarà els dos membres de la 

ciutadania d’entre les persones que s’hi 

presentin cada any, 

 

b. Es procurarà en la mesura possible que una 

d’aquestes persones vingui o tingui vincles 

directes amb alguna de les poblacions 

agermanades amb el municipi. 

 

c. El Pla Anual de Cooperació establirà els 

mecanismes per a la presentació de les 

candidatures i elecció d’aquestes persones. 
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b. S’estableix la redacció d’un Pla Anual de Cooperació per a cada 

exercici.  

 

i. El Pla Anual de Cooperació és prepararà entre el mesos de 

setembre i novembre, i serà aprovat pel Ple abans de la 

finalització de l’exercici, sempre respectant les 

prerrogatives del Pla Director de Cooperació i Solidaritat 

Internacional. 

 

ii. El Consell Municipal de Cooperació, serà l’òrgan 

responsable de la elaboració i implementació dels Plans 

Anuals de Cooperació, sempre respectant les prerrogatives 

d’aquest Pla Director de Cooperació i Solidaritat 

Internacional. 

 

c. Anualment el Consell Municipal de Cooperació, mitjançant la 

Taula de valoració i avaluació de projectes, serà el responsable de 

la admissió, audició, revisió, estudi i adjudicació dels ajuts als 

projectes que es presentin davant l’ajuntament. 

 

d. S’estableix la revisió i actualització urgent de les actuals Bases 

Reguladores de la Concessió de Subvencions per a Projectes de 

Cooperació Internacional, que daten de l’any 2011. 

 
i. Les Bases Reguladores de la Concessió de Subvencions per 

a Projectes de Cooperació Internacional hauran de 

contemplar en el seu articulat el procediment previ per a la 

conformació de la Taula. 

 

ii. S’establirà el nombre i requisits dels membres que 

composaran aquesta Taula de valoració i d’avaluació de 

projectes, amb l’única funció de procedir amb els preceptes 

de aquest apartat. 

 
1. Aquest punt serà responsabilitat del Consell 

Municipal de Cooperació i aprovat pel Ple 

Municipal. 

 

2. En tot cas hauran de ser persones independents, 

complir amb un perfil tècnic i no tenir cap vinculació 

amb les Associacions, ONGS que es presentin com 
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a candidates per rebre ajuts de Cooperació 

Internacional, o que formen part del Consell 

Municipal de Cooperació. 

 

3. Tampoc han de tenir cap vinculació amb els grups 

polítics presents al Consell Municipal de 

Cooperació. 

 

iii. Les Bases Reguladores de la Concessió de Subvencions per 

a Projectes de Cooperació Internacional seran revisades 

novament durant la redacció del Pla Director de 

Cooperació i Solidaritat Internacional que haurà de 

substituir l’actual, una vegada finalitzi la seva vigència. 

 

e. Amb l’entrada en vigor d’aquest Pla Director de Cooperació i 

Solidaritat Internacional, el Consell Municipal de Cooperació:  

 

i. Respondrà davant el Ple Municipal, Ens que serà 

responsable del nomenament dels seus membres i de la 

fiscalització de les seves tasques anuals. 

 

ii. Redactarà la seva normativa i mecanismes de 

funcionament, que hauran de ser aprovades pel Ple 

Municipal abans de la Redacció del Pla Anual de 

Cooperació 2021. 

 
1. Aquesta normativa i mecanismes de funcionament 

es revisaran conjuntament amb la redacció del 

proper Pla Director de Cooperació Internacional.   

 

iii. Donarà prioritat a les iniciatives de Cooperació 

Internacional de les Associacions, ONGS i entitats sense 

ànim de lucre Locals.  

 

iv. Reservarà una part del pressupost a atendre situacions 

provocades per situacions d'emergència o per ajut 

humanitari, que en aquest cas i de manera excepcional 

podran anar adreçades a entitats i ONGD que no tinguin 

seu al municipi. 

 

1. Aquesta quantitat s'establirà per a cada exercici 
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mitjançant el Pla Anual de Cooperació.  
 

a. En cas de no efectuar-se la despesa, 
s'incorporarà al pressupost del any següent. 

 

2. Aquesta quantitat s’establirà per a cada exercici 

mitjançant el Pla Anual de Cooperació, i només si 

s’assoleix o és supera el 0,7% del pressupost destinat 

a la Cooperació Internacional. 

 

f. El Consell  Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional 

nomenarà d’acord a les Bases Reguladores de la Concessió de 

Subvencions per a Projectes de Cooperació Internacional, els 

membres de la Taula de Valoració i d’Avaluació de projectes. 

 

g. La Taula de valoració i d’avaluació de projectes:  

i. Estudiarà de manera objectiva i regida pels principis de 

Cooperació i Desenvolupament Humà totes les propostes 

de projecte rebudes; 

 

ii. Posarà especial atenció a aquells projectes que fomentin 

iniciatives polítiques o polititzades que escapin clarament 

dels objectius primordials de la Cooperació Internacional i 

els descartarà sempre amb la deguda justificació. 

 

1. Altres criteris necessaris s’establiran mitjançant les 

Bases Reguladores de la Concessió de Subvencions 

per a Projectes de Cooperació Internacional.   

 

h. L’Avaluació del Pla Director de Cooperació, s’iniciarà el segon 

semestre de l’últim any de la seva vigència, basant-se en els seus 

dos primers anys d’implementació. 

 

i. Coincidint amb la redacció del nou Pla Director de 

Cooperació i Solidaritat Internacional, es redactaran els 

informes pertinents d’implementació i avaluació del Pla 

anterior que s’inclouran en el text.  

 

ii. Sempre que sigui possible, s’inclouran els informes de 

l’últim any, almenys els aspectes més tècnics que es puguin 

destacar del primer semestre. 



 

 

P
ág

in
a3

9
 

i. La redacció del proper Pla Director de Cooperació i Solidaritat 

Internacional es farà a partir del mes d’abril de l’últim any de 

vigència del Pla actual i serà aprovat pel Ple Municipal abans de 

finalitzar l’exercici.  

 

Quart Eix d’Objectius: Enfortiment dels agermanaments i altres 

modalitats de cooperació 

 
4. Enfortiment dels agermanaments i estudi de noves formes de Cooperació Internacional. 

 
a. Amb l’entrada en vigor d’aquest Pla Municipal de Cooperació i 

Solidaritat Internacional, l’Ajuntament d’Arbúcies tant com a 
consistori com mitjançant el Consell Municipal de Cooperació: 
 

i. Fomentarà l’educació i integració de la població en les 
tasques relacionades a la Cooperació Internacional i la 
convivència, així com la lluita contra qualsevol tipus de 
discriminació (ètnia, gènere) en el municipi, iniciant per les 
escoles i instituts. 

 
ii. Oferirà a la ciutadania en general, centres educatius i 

entitats, per tal d’eixamplar el coneixement de les relacions 
“Nord-Sud”, informació rellevant envers el funcionament 
real i contrastat de l’economia internacional que genera 
desigualtats, i les accions que es poden dur a terme des del 
municipi per tal de mitigar aquesta situació.  

 

iii. Fomentarà la sensibilització i conscienciació dels infants i 
joves amb intervencions en escoles i instituts, de temes 
relacionats amb el canvi i emergència climàtica i la forma 
en que aquest factor influeix en l’empobriment dels països 
més desfavorits. 

 
b. Establirà un calendari de xerrades i col·loquis per a la ciutadania 

amb membres de les comunitats agermanades, les associacions 
que en fan tasques de cooperació en aquestes comunitats i 
representants socials, per tal de donar a conèixer la importància de 
les actuacions realitzades i la manera en que es destinen els diners 
dels contribuents i donants. 

 
i. Publicarà a les xarxes socials aquestes xerrades i farà difusió 

a les escoles i instituts, per tal d’enfortir el civisme, la 
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convivència i la germanor entre Arbúcies i aquestes 
localitats.  

 
ii. Donarà a conèixer mitjançant publicitat al carrer, ràdio 

local, mitjans impresos locals, plana web del consistori 
aquests agermanaments. 
 

iii. Presentarà a la ciutadania la Vila d’Arbúcies també com a 
Vila Solidària, amb una trajectòria de dècades en tasques de 
Cooperació Internacional. 

 
c. Farà publicitat Oficial a les entrades i sortides del Municipi, edificis 

públics i espais publicitaris habilitats de la condició de vila 
agermanada i concretament dels agermanaments. 
  

d. Publicarà aquest Pla Director de Cooperació i Solidaritat 
Internacional en els formats disponibles i farà publicitat activa per 
tal que arribi al major nombre possible d’habitants del municipi. 

 
e. Estudiarà i avaluarà noves modalitats de Cooperació Internacional 

el finançament de les quals permeti incloure-les en els Plans 
Anuals de Cooperació. 

 
i. Aquestes modalitats, al no ser contemplades com a 

projectes de Cooperació, no implicaran despesa a fons 
perdut. 
 

ii. Es valoraran els intercanvis tècnics i modalitats de 
Cooperació que no suposin una despesa major a la de la 
contrapart. 
 

iii. Perseguiran el benefici equitatiu per les dues parts. 
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VII. Cronograma d’aplicació del Pla Director de 

Cooperació Internacional de l’Ajuntament 

d’Arbúcies 2021-2023 

 

La Planificació per l’aplicació i implementació d’aquest Pla Director de 

Cooperació i Solidaritat Internacional és farà a través d’un Cronograma 

Trimestral que es desenvoluparà durant els propers tres anys (2021-2023).  

Els Eixos i el seus Apartats, desglossats per categories, es programaran 

prioritzant el seu grau d’importància. Aquesta tasca serà responsabilitat del 

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional a partir del 

nomenament dels seus membres. 

Els Plans Anuals de Cooperació hauran de incloure aquest Cronograma i 

respectar-ho en tots els sentits.  

El consistori, mitjançant el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, estarà 

en l’obligació de prendre les mesures necessàries per assolir i complir amb els 

compromisos aprovats en aquest Pla i fer-ho efectiu durant la seva vigència.   

Aquest Pla Director de Cooperació i Solidaritat Internacional només establirà 

de manera transitòria els Eixos i Apartats necessaris per la seva implementació 

inicial, prevista pel l’últim trimestre d’enguany i sempre condicionat a la seva 

aprovació pel Ple Municipal. 

 

1. Eixos i Apartats inicials d’aplicació del Pla Director de 

Cooperació i Solidaritat Internacional 
 

L’Ajuntament, en compliment del que disposa aquest Pla Director de 

Cooperació i Solidaritat Internacional, a partir de la seva aprovació es regirà per 

aquest cronograma inicial: 

 

Abans del 16 d’octubre de 2020:  

1. Aprovació pel Ple Municipal del Pla Director de Cooperació i Solidaritat 
Internacional. 
 

2. Reactivació i nomenament dels membres del Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat Internacional. 
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3. Una vegada nomenat el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 
Internacional prioritzaran del Tercer Eix d’Objectius: 

 

Abans del 30 d’octubre: 

a. La redacció de l’avantprojecte del Pla Anual de Cooperació.  
 

b. Procedirà a l’aplicació i projecció per el seu compliment dels 
apartats b., c. i d. contemplats en aquest Eix d’Objectius, que 
hauran d’entrar en vigor abans del 30 de novembre d’enguany. 
 

c. Elaborarà el Cronograma d’aplicació d’aquest Pla Director de 
Cooperació i Solidaritat Internacional de manera immediata, 
contemplant tot el seu recorregut de tres anys. 

 
Abans del 15 de novembre: 

 
d. Revisarà i corregirà el Pla Anual de Cooperació a espera dels 

pressupostos de l’exercici 2021. 
 

Abans del 30 de novembre:  
 

2. Del Primer Eix d’Objectius: 
a. Reactivarà les relacions entre l’Ajuntament i les Organitzacions i 

Associacions de Cooperació seguint les pautes programades. 
 

Abans de la finalització de l’exercici 2020:  

Aprovació en Ple Municipal del Pla Anual de Cooperació i execució de les 

mesures necessàries per garantir, tant com sigui possible, el compliment del 

0,7% destinat a Cooperació Internacional dins del pressupost municipal per 

l’exercici 2021. 
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VIII. Implementació, Seguiment i Avaluació del Pla 

Director de Cooperació 
 

El Pla Director de Cooperació Internacional d’Arbúcies és un document marc, 

que ha de servir de referent i guia de l’actuació municipal en les polítiques de 

cooperació al desenvolupament a partir de la seva aprovació. 

Anualment serà desenvolupat en funció del Pla Anual corresponent a cada 

exercici. 

Per fer-ne el seguiment el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 

Internacional redactarà una Memòria Anual en la qual es revisarà i avaluarà 

l’acompliment.  

Aquesta Memòria Anual serà presentada davant el Ple Municipal i se’n farà 

difusió en línia amb les prioritats marcades en aquest Pla. 

Es preveu que l’avaluació serà contínua a través de les memòries anuals i final 

a través de la memòria corresponent a l’exercici 2023 per aquest Pla Director 

de Cooperació i Solidaritat Internacional. 
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Glossari i Acrònims 
 

ACP:   Regió d’Àfrica, Carib i Pacífic. 

ACCD: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

AECID: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament. 

Ajut: (termcat.cat) Element tangible, generalment aliments, 

materials d'equipament o recursos econòmics, que una 

persona, una organització o un govern dona a un territori 

que en té necessitat per ajudar la població que hi viu. 

AOD:   Ajuda Oficial al Desenvolupament. 

CIEMEN: Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i 

Nacionals. 

COLPIS:  Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

Cooperació: (termcat.cat) Acció que duen a terme diversos actors de 

manera conjunta i col·laborativa per a assolir un objectiu 

que els beneficia a tots. 

COVID-19: Nom que prové de la unió de les paraules “corona”, en 

al·lusió a la corona solar, “virus” i “disease” (malaltia en 

anglès), mentre que 19 representa l’any d’aparició. 

CRUE:  Conferència de Rectors de Universitats Espanyoles.  

Desenvolupament: (termcat.cat) Millora qualitativa de determinats aspectes 

d'una societat que comporta una evolució de la qualitat de 

vida de les persones, un augment de les seves capacitats i 

oportunitats i generalment una disminució de les causes que 

generen desigualtats. 

OCHA: En anglès United Nations Office for the Coordination for 

the Humanitarian Affairs. Oficina de Coordinació 

d’Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides. 

ODM: Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les 

Nacions Unides. 

ODS: Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
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ONCE: Organització Nacional de Cecs Espanyols, originalment 

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Fundació 

sense ànim de lucre que finança diversitat de projectes, 

alguns en coordinació amb el sistema universitari públic de 

l’Estat. 

ONGD:  Organització No Governamental de Desenvolupament. 

PIB:    Producte Interior Brut dels Estats. 

PIUNE: Servei Per a la Inclusió i Suport a estudiants amb 

Necessitats Educatives Específiques de la UAB. 

RNB: Renda Nacional Bruta dels Estats.   

Solidaritat: (termcat.cat) Compromís voluntari i desinteressat de suport 

i acompanyament a projectes i processos aliens que són 

liderats per tercers i que es duen a terme mitjançant la suma 

d'esforços compartits. 

TCE:   Tractat de la Comunitat Europea.  

TFUE:  Tractat de Funcionament de la Unió Europea: 

TUE:   Tractat de la Unió Europea. 

UAB:   Acrònim de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

UdG:   Acrònim de la Universitat de Girona. 

UE:   Unió Europea. 
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