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Girona, solidària i cooperant 

Els governs locals i el desenvolupament 

Ciutat global, respostes locals a situacions globals La cooperació descentralitzada 

• 15% de l’ajuda oficial al desenvolupament prové dels governs locals 

• Dels 946 ajuntaments catalans, 316 fan cooperació 

• Demogràficament representen un 88,94% de la població 

• D’aquests 316 municipis que fan cooperació, un 83% han destinat recursos de forma regular en els darrers 
anys 

• Consolidació com un actor més de la cooperació 

Models 

• Anys vuitanta, agermanaments 

• Anys noranta, campanya del 0,7% 

• Nou mil·lenni, noves formes i paradigmes 

Pla director de solidaritat i cooperació 

• L’any 2006 s’inicia un procés participatiu de definició d’un pla director de solidaritat i cooperació, a proposta 
del CMSC. 

• El febrer de 2008 s’aprova el Pla director de solidaritat i cooperació 

• L’any 2014 es revisa aquest pla a través d’un procés participatiu de revisió de les accions de solidaritat i 
cooperació que es duen a terme a la ciutat de Girona 

• Característiques: 

o Parteix d’una diagnosi prèvia 

o Participació dels actors que treballen en cooperació i solidaritat a Girona 

o Marca unes línies estratègiques a seguir que es concreten en els diferents programes anuals 

Eixos del Pla director i del Programa municipal 

• Cooperació: la dinàmica i consciència solidària a partir dels projectes de cooperació 

• Sensibilització: Girona, ciutat educadora i solidària 

• Transversalitat i participació: la dimensió transversal de la solidaritat i la cooperació 

Cooperació al desenvolupament:  la dinàmica i la consciència solidària a partir dels 
projectes de cooperació 

• Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional 

• Convenis agermanaments: Bluefields i Farsia 

• Cooperació directa 
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• Formacions tècniques 

• Control i seguiment dels projectes 

• Ajuts humanitaris d’emergència 

Sensibilització: Girona, ciutat educadora i solidària 

• Sensibilització directa: 

o Als centres educatius 

o Ciutadania en general 

• Sensibilització indirecta: 

o Convocatòria de subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització 

o Convenis 

o Suport a les entitats 

o Iniciatives ciutadanes 

Transversalitat i participació: la dimensió transversal de la solidaritat i la cooperació 

• A l’Ajuntament: 

o Treball coordinat amb altres serveis municipals 

o Treball de sensibilització sobre la compra pública ètica 

o Activitats de retorn als centres cívics 

o Campanya “El 0,7% del teu sou en solidaritat” entre el personal municipal 

• Coordinació amb altres actors de la cooperació catalana: 

o Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

o Entitats i institucions de la ciutat: Coordinadora d’ONG Solidàries, Universitat de Girona 

o Organismes supramunicipals: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de Girona, 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

Origen 

L’any 1996 es va crear el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació (CMSC), i amb ell el Servei de Solidaritat i 
Cooperació de l’Ajuntament de Girona. 

Què és el CMSC? 

És un òrgan de participació ciutadana, creat a parts iguals per membres d’entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries 
i representants dels grups polítics municipals. 

Objectius 

• Facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats directament o indirecta amb la 
solidaritat i la cooperació internacional. 
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• Estendre els valors de la solidaritat i la cooperació entre els ciutadans i ciutadanes de Girona. 

• Vetllar per la transparència i la qualitat de les actuacions que es fan a Girona en aquesta matèria. 

Composició del Ple: 

• 1 president/a 

• 1 secretaria tècnica 

• 6 representants dels grups polítics municipals 

• 6 representants de les entitats gironines englobades a la CONGS 

• 2 membres de prestigi 

• Un tècnic/a municipal 

Funcions: 

• Consultives per a marcar les línies estratègiques que ha de seguir l’Ajuntament de Girona en matèria de 
solidaritat i cooperació 

Funcionament: 

• 1 sessió plenària al trimestre 

• Comissions i grups de treball 
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