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1. INTRODUCCIÓ 
 
El procés d’elaboració del Pla d’Educació pel Desenvolupament i Sensibilització ve motivat per la 
incorporació d’una plaça de Tècnica de Sensibilització per Programes a la Unitat de Cooperació. 
De cares a dotar de contingut a les activitats de Sensibilització incloses en el Programa Municipal 
de Solidaritat i Cooperació 2019 i 2020, s’ha cregut convenient aprofitar per a fer un procés de 
diagnosis i de mapeig de les iniciatives que ja s’estan impulsant a la ciutat en aquest àmbit.  
 
L’objectiu d’aquest procés és doble. D’una banda, enfortir les relacions i col·laboracions amb els 
actors principals a la ciutat en l’àmbit de la cooperació. De l’altra, identificar oportunitats per a 
crear sinergies i evitar duplicitats, per a poder aportar un valor afegit i diferencial amb les 
iniciatives impulsades des de la Unitat de Cooperació. El procés ha comprès les següents fases: 
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA 

FASE I. Identificació i avaluació inicial 
 
El Pla d’Educació pel Desenvolupament i Sensibilització de la Unitat de Cooperació per l’any 
2020, parteix d’una avaluació de les activitats incloses en el Programa Municipal 2019, 
principalment la Línia Estratègica 1 “Girona, Ciutat Educadora i Solidària”, així com de forma 
transversal en altres Línies Estratègiques del Programa Municipal que es duen a terme des de la 
Unitat de Cooperació i que presenten un component de sensibilització.  
 
Com s’observa al gràfic a continuació, de 
forma global hi ha un nombre important 
d’activitats de sensibilització al Programa 
Municipal. D’aquestes, es veu que la 
majoria s’han implementat com s’havia 
previst però hi ha un nombre important 
que només han estat implementades de 
forma parcial, com indica la segona 
columna. També, s’ha observat que el 
21% de les accions previstes no s’han 
implementat, principalment degut a la 
falta de Recursos Humans per a poder 
complir els objectius del Programa. A 
l’Annex d’aquest document es presenta 
una avaluació inicial per a cadascuna de 
les Línies Estratègiques del Programa Municipal 2019 amb detall específic per a cada activitat.  
  

Quan es té en consideració només la Línia 
Estratègica 1, que concentra la major part 
d’activitats de Sensibilització i EpD observem 
que hi ha un alt percentatge d’activitats 
implementades de forma parcial i també 
algunes de no implementades. Això ens 
demostra la necessitat de reconsiderar la 
tipologia d’activitats a implementar i 
impulsar en l’àmbit de la sensibilització i 
l’EpD com a Unitat de Cooperació.   

 
 
 

Aquesta visió resultant de l’avaluació inicial de les activitats implementades resulta útil com a 
punt de partida  per a planificar la continuació o realització de noves activitats durant el 2020. 

Gràfic 1. Nivell d’implementació de les activitats de 
sensibilització del Programa Municipal 2019. Elaboració Pròpia.  

Gràfic 2. Nivell d’implementació d’activitats de sensibilització de la 
Línia Estratègica 1 del Programa Municipal 2019. Elaboració Pròpia.  

Punts a remarcar d’aquesta fase: 
S’ha observat que hi ha varies activitats de sensibilització incloses en el Pla Municipal que no s’han 
implementat, ja sigui totalment o només de forma parcial. Es constata que cal una re-avaluació de les 
activitats claus a nivell de sensibilització i EpD per a la Unitat de Cooperació en relació a les iniciatives 
ja existents a la ciutat i el valor afegit que es pot aportar a la resta d’actors treballant en aquest àmbit. 
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FASE II. Procés de consulta amb actors clau 
 
Aquesta fase consta del procés consultiu que es va dur a terme amb els principals actors amb els 
que es col·labora en l’àmbit de la sensibilització per a identificar prioritats, reptes i accions de 
millora de forma conjunta. Els actors que han estat consultats inclouen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es proposa realitzar els següents processos de consulta per a la realització del Pla de 
Sensibilització, tenint en compte que no es pretén dur a terme en aquest moment un procés 
d’avaluació i planificació exhaustives, si no fer una consulta per a dotar de contingut de forma 
participativa les àrees del Programa Municipal corresponents a la sensibilització. 

a) Serveis Municipals de l’Ajuntament de Girona 
 
Durant el mes de novembre es va enviar una enquesta als Serveis Municipals per a valorar el 
coneixement de les tasques que es duen a terme des de la Unitat de Cooperació. Es va enviar als 
Caps dels següents serveis, que els van re-enviar als respectius tècnics i tècniques. Es van rebre 
un total de 21 respostes: 
 

Serveis Municipals 
Número 

respostes 
Joventut 6 
Promoció Salut 3 
Biblioteques 8 
Centres Cívics 3 
Serveis Educatius 1 

 
Aquesta consulta ens va permetre identificar alguns punts claus de cares a la col·laboració amb 
altres Serveis Municipals i de cares a proposar accions de millora. D’entrada, la gran majoria 
(76%) no coneix el Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació, que és l’instrument principal 
utilitzat de cares a la planificació de les activitats de la Unitat de Cooperació. No obstant, la 
majoria si coneix algunes de les activitats que es duen a terme des de la Unitat de Cooperació a 
Girona com per exemple les subvencions de cooperació internacional i sensibilització per 
entitats, el Cicle de Cinema i Solidaritat, la Campanya del Dia Escolar de la No Violència i la Pau 
(DENIP) i els Recursos Educatius.  A continuació el gràfic mostra el nombre de persones 
entrevistades que coneixen alguna de les activitats que es duen a terme des de la Unitat de 
Cooperació. 
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En relació al coneixement de les activitats de la Unitat de Cooperació realitzades dins el mateix 
Ajuntament, hi ha un percentatge de coneixement més baix entre els treballadors municipals. En 
aquest sentit, principalment es coneix la campanya de destinar el 0,7% del sou de personal 
municipal a projectes de cooperació, el foment de la compra pública ètica i el projecte de Girona 
Ciutat Educadora i Solidària, que és més un eix temàtic que una activitat en concret.   
 
Tots els Serveis Municipals consultats han confirmat que realitzen activitats relacionades amb 
les temàtiques que es treballen des de la Unitat de Cooperació, però tot i així s’han organitzat 
molt poques activitats de forma conjunta. Alguns exemples del tipus d’activitats que es fan des 
dels Serveis Municipals sobre temàtiques relacionades amb la solidaritat inclouen informació 
sobre voluntariat i cooperació, col·laboració amb entitats i centres educatius i exposicions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per últim, el 100% del personal que ha respost, han dit que seria positiu organitzar activitats 
conjuntes. Les temàtiques que creuen més importants en ordre de prioritat es presenten al 
gràfic a continuació. 
 
 

Gràfic 3. Activitats de la Unitat de Cooperació que coneixen els Serveis Municipals 
consultats. Elaboració Pròpia.  

Gràfic 4. Activitats que realitzen els Serveis Municipals consultats sobre temàtiques de 
cooperació i solidaritat. Elaboració Pròpia.  
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Així mateix, a part de la informació obtinguda mitjançant les enquestes, s’havia planificat una 
reunió de treball amb tècnics dels Serveis Municipals el dia 12 de març, però degut a la crisis del 
Covid 19, es va posposar. L’objectiu de la reunió era crear un primer espai de coordinació amb 
els Serveis Municipals identificats com a prioritaris de cares a organitzar activitats conjuntes. 
Aquesta iniciativa es reprendrà de seguida que el context ho permeti.  

b) Entitats i actors clau a Girona: 
 
En el marc del procés consultiu per a l’elaboració del Pla de Sensibilització, s’han involucrat a 
alguns dels actors clau de cares a les activitats de sensibilització a la ciutat de Girona, com són la 
Coordinadora d’ONGs Solidàries, les entitats, la Universitat de Girona i el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. Degut al context resultant del COVID19 no es va poder 
involucrar als centres educatius com s’havia planificat, però tot i així es consideren en les 
propostes els aprenentatges arrel del treball conjunt amb el DENIP i els Recursos Educatius.  
 

• La Coordinadora d’ONGs Solidàries 

El dia 11 de desembre del 2019 va tenir lloc una reunió de treball amb l’equip tècnic de la 
Coordinadora d’ONGs amb l’objectiu de fer un mapeig de les accions de la Coordinadora d’ONGs 
en l’àmbit de l’Educació pel Desenvolupament i Sensibilització per identificar sinergies, duplicats 
i oportunitats, en el marc de l’elaboració del Pla de Sensibilització de la Unitat de Cooperació. 
D’entrada, des de la Coordinadora se’ns van compartir les prioritats temàtiques, que en línia 
amb el Pla Director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament inclouen Gènere, 
Pau i Medi Ambient. En el marc del Programa de Cooperació 2019, s’han valorat les activitats 
realitzades i s’han identificat possibles noves col·laboracions i possibilitats de millora en les 
iniciatives que s’han impulsat fins aquest moment des de la Unitat de Cooperació.  
 
Sobretot es prioritzarà la millora de la coordinació en la gestió dels Recursos Educatius, buscant 
sinergies, per exemple a través d’una taula de coordinació, i es valorarà el disseny de Recursos 
Educatius per a nous públic, com els centres d’adults o cicles formatius. Així mateix, es considera 
que tot i que el públic universitari és un dels prioritaris i més estratègics de cares a les iniciatives 
de sensibilització, també es poden explorar nous públic en l’àmbit de l’Educació no formal, i es 

Imatge 1: Temàtiques prioritàries per accions conjuntes 
segons els Serveis Municipals. Elaboració pròpia. 
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van compartir algunes de les experiències que s’han dut a terme en aquest front des de la 
Coordinadora. Per últim, es denota que hi ha moltes iniciatives que podrien ser organitzades des 
de la Unitat de Cooperació a la ciutat, com una jornada solidària en el marc de les Fires de Sant 
Narcís, però sobretot en el rol d’agent aglutinador d’iniciatives existents en temes específics. Per 
exemple, en el cas de la sensibilització de les persones refugiades, on ja hi ha molts actors 
treballant-hi, es pot considerar coordinar-se en xarxa, a través de mecanismes municipals 
existents, com per exemple el Pla d’Acollida.  
 

• Entitats de Girona 

El dissabte 22 de febrer del 2020, va tenir lloc una trobada amb les entitats de la ciutat de 
Girona, on es va comptar amb la participació d’una trentena de membres de 22 entitats i 
col·lectius. La sessió de treball es va estructurar  en dues parts. La primera, es va fer la 
presentació de la jornada i treball en grup  pel mapeig d’activitats, temàtiques, actors i 
ubicacions de les activitats. La segona, es va explorar la relació entre la Unitat de Cooperació i 
les entitats, identificant els aspectes que funcionen i els que es poden millorar.  
 
A continuació es presenta el resum de la informació sistematitzada durant la jornada de treball.  
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Equipaments 
municipals 

Centres Cívics, Museus, 
Espai de Solidaritat 

Ubicació de 
les activitats 

Centres d’Educació i 
Formació 

Escoles, Instituts, UdG, 
EOI 

Aire lliure i espais 
comunitaris 

Places, locals socials 

Públic general 
Veïns, entorn comunitari 

Entitats municipals i 
sindicats 

Actors amb 
qui es 

col·labora 
Entorn associatiu 

Coordinadora d’ONGs i 
altres associacions 

Estudiants i comunitat 
educativa 

Escoles, Instituts, joves 
 

Actors públics i agències 
finançadores 
FCCD, ACCD, 

Ajuntament de Girona, 
  

Formatives i Divulgatives  
Xerrades, Formació, 
tallers, publicacions 

 

Culturals 
Concerts, Cinema 

 

Tipus 
d’activitats de 
sensibilització 

 Intercanvis i voluntariat 
Nacional i internacional 

 

Serveis a la comunitat 
Alfabetització, Suport 
directe, Sensibilització 

empreses 

Campanyes i incidència 
política 

i. Tipus d’activitats de sensibilització ii. Actors amb qui es col·labora 

iii. Tipus d’espais utilitzats 
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S’ha intentant agrupar els temes segons temàtiques més genèriques, es presenta en el format 
a continuació. Com més gran la lletra, més entitats treballen el tema en qüestió. 
 

 
 

 
Considerant els temes, s’observa que el treball de les entitats s’emmarca en les temàtiques 
dels ODS, pel que es podria considerar com un marc comú de cares a treballar la sensibilització 
a la ciutat. A continuació es presenta quins temes dels ODS són abordats per les entitats en les 
seves activitats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 3: Temàtiques abordades per les entitats segons els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Elaboració pròpia, 2020. 

Imatge 2: Temàtiques que treballen les entitats. Elaboració pròpia. 
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Per últim, es va demanar a les entitats que identifiquessin les zones de la ciutat on treballen en 
el Plànol de Girona. A continuació es presenta el resultat agrupat de les ubicacions de les 
activitats de sensibilització a la ciutat. Observarem que hi ha una distribució bastant àmplia de 
barris, tot i que el centre de la ciutat i el Barri Vell, al ser les zones on es situen molts dels 
equipaments i espais aptes per aquestes activitats tenen més congestió. Els barris de Sant Narcís 
i Santa Eugenia també acullen moltes de les activitats de les entitats.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Universitat de Girona 

A la reunió amb l’equip de la Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona  es va 
compartir com han funcionat les col·laboracions en activitats de sensibilització fins ara, així com 
quines noves iniciatives es podrien dur a terme, conjuntament, per arribar al públic universitari, 
un dels principals públics objectius de la Unitat de Cooperació.  
 
En aquest sentit, es va constatar que el format “xerrada d’un dia” genera poc impacte, i que en 
aquests casos normalment s’assegura una assistència mínima fent les activitats en el marc d’una 
assignatura o fent que comptabilitzin com a ETCS dels estudis dels estudiants, com en el cas del 
Curs de Cooperació que fan des de la Unitat de Compromís social i en el que hi participa la 
Unitat de Cooperació amb una sessió cada any.  
 
Es va plantejar l’opció de fer una planificació amb més temps, considerant que a la Universitat 
s’ha de fer-hi activitats en moments clau de l’any acadèmic que no coincideixin amb exàmens 
per assegurar la màxima assistència possible. També es va explorar la possibilitat de fer 
campanyes temàtiques i treballar conjuntament varis actors de la ciutat.  

Imatge 4: Ubicació de les activitats de sensibilització de les entitats a Girona i rodalies. 
Elaboració pròpia en base a la sistematització de la jornada de treball amb entitats.  
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c)  Entitats Supramunicipals 
 

• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

En el procés consultiu també es va fer una reunió amb el tècnic responsable de les activitats de 
sensibilització i campanyes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), per a 
tenir també la perspectiva de les actuacions a nivell supramunicipals. La Unitat de Cooperació, a 
part de donar suport a projectes de cooperació, implementar cooperació tècnica i donar 
seguiment a les varies comissions temàtiques i geogràfiques, també implementa activitats de 
sensibilització en el marc del FCCD.  
 
La Unitat de Cooperació col·labora des de fa varis anys amb el FCCD en el projecte de Ciutats 
Defensores dels Drets Humans, que aglutina varis municipis i institucions per a organitzar 
activitats de sensibilització i incidència política amb la visita anual de Defensors i Defensores dels 
Drets Humans. Així mateix, enguany s’està organitzant una Jornada amb la comunitat 
colombiana de Girona i rodalies en el marc del projecte del FCCD “Construint Pau amb la 
participació de víctimes del conflicte armat residents a Catalunya i al Departament del Meta de 
Colòmbia”.  
 
Des del FCCD s’aconsella que a nivell municipal s’intenti treballar centrant-se en una temàtica 
principal al llarg de l’any amb la finalitat de poder generar més impacte a nivell ciutat, 
desenvolupament una campanya a nivell ciutat, que consti de varis components com el 
formatiu, incidència, sensibilització, dut a terme en conjunt per varis actors de la ciutat que 
tinguin el valor afegit en cadascun d’aquests components.  
 

 
 
  

Punts a remarcar d’aquesta fase: 
El procés de consulta amb els diferents actors mencionats ha estat molt útil de cares a entendre i 
conèixer les activitats que ja s’estan realitzant a la ciutat de Girona, identificar reptes comuns, 
necessitats i també oportunitats. També, ha estat molt enriquidor poder generar un espai de 
trobada i intercanvi amb els diferents actors, com a punt d’inici de poder teixir una xarxa de 
col·laboració més sòlida de cara a la implementació d’activitats de sensibilització i EpD de forma 
conjunta a la ciutat. S’observa necessari augmentar la col·laboració tant interna, amb els Serveis 
Municipals, com externa, amb les entitats i altres actors clau a nivell ciutat en aquest àmbit, per a 
poder generar activitats que tinguin un impacte real en la conscienciació de la ciutadania gironina.   
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3. EL PLA D’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ 2020 
 

3.1. Context 
 
Des de la Unitat de Cooperació no entenem com a Sensibilització només aquelles iniciatives més 
a curt termini relacionades amb projectes de cooperació al Sud, sinó aquelles accions a mitjà i 
llarg termini que també promoguin actituds més solidaries i critiques entre la ciutadania, que és 
el que entenem en aquest marc més ampli que és l’Educació pel Desenvolupament (EpD). Sense 
un coneixement de les problemàtiques existents i les seves causes, no es pot dur a terme una 
transformació real cap a una societat amb una consciència crítica i una visió més sostenible i 
basada en valors de Justícia Global, com a resultat.  
 
Les iniciatives d’EpD són “un instrument essencial per ajudar a la ciutadania a comprendre les 
profundes injustícies que es mantenen en el món d’avui i les seves causes” (Caracterització i 
anàlisis de l’Educació per al Desenvolupament a Catalunya, 2010). Així, aquest Pla incorpora 
ambdós conceptes, en línia amb la tendència d’altres Administracions com la Generalitat de 
Catalunya que en el seu nou Pla Director 2019-2022 també augmenta l’èmfasi en les accions 
d’EpD. Entenem que els dos tipus d’accions, tant de sensibilització com d’Educació per al 
Desenvolupament, requereixen d’una planificació prèvia que ha d’incloure als actors claus per a 
poder garantir un impacte real, com ja s’ha iniciat en el procés d’elaboració d’aquest Pla.   
 
És en aquest marc, que amb la incorporació d’una tècnica de Sensibilització a la Unitat de 
Cooperació és un moment estratègic per a revisar les activitats que s’han dut a terme i conèixer 
quines altres iniciatives d’EpD es duen a terme a la ciutat. Per últim, es proposen noves línies 
d’actuació en el marc del Pla Director (2008) i del Programa Municipal de Solidaritat i 
Cooperació 2020 que recull les línies estratègiques que guien el treball de la Unitat, i dotar de 
contingut la Línia Estratègica 1 corresponent al Programa “Girona, Ciutat Educadora i Solidària”. 
 
En aquest sentit, es proposa dividir les activitats del Pla de Sensibilització i EpD segons les 
següents dimensions per a facilitar la identificació i l’ús de les eines disponibles en cada cas per a 
incidir en els públics objectius corresponents: 
 
  
Sensibilització Accions a curt termini i de caràcter puntual orientades a crear consciència 

en la ciutadania, però que no permeten normalment aprofundir en les 
causes. 

Educació i Formació Es tracta de processos educatius per desenvolupar de forma pedagògica 
continguts, habilitats i valors sobre un públic objectiu específic i que 
permet aprofundir en les causes i propostes de canvi. Es poden dur a 
terme en els àmbits de l’Educació Formal, No Formal i Informal1.  

                                                       
1 Educació Formal: té lloc en institucions educatives oficialment reconegudes com escoles, instituts, centres de 
formació professional, centres universitaris, etc. Educació No Formal: no té un reconeixement oficial, però té 
objectius i metodologies educatives que s’adrecen a col·lectius concrets. Educació Informal: processos 
d’aprenentatge continuat en espais diversos d’interacció social, sense una clau pedagògica preestablerta. 
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Recerca S’orienta a analitzar en profunditat la problemàtica del desenvolupament 
i fonamentar les propostes per promoure el desenvolupament humà. 
Idealment, les pràctiques de l’EpD en les altres dimensions han d’estar 
basades en aquesta. 

Mobilització social i 
incidència política 

Contempla el conjunt d’accions d’informació, interlocució, pressió i/o 
denúncia dirigides a influir en les decisions polítiques adoptades per grups 
amb objectius clarament definits, decisions que afecten o poden afectar 
les estructures socials, econòmiques i/o polítiques des del nivell local fins 
al global.  

Font: adaptada de la classificació de Caracterització i anàlisis de l’Educació per al Desenvolupament a 
Catalunya, 2010. 
 
A continuació, intentant respectar l’estructura original de la Línia Estratègica principal de 
sensibilització i EpD, així com les altres Línies Estratègiques on hi consten activitats relacionades 
amb la sensibilització, s’intentarà re-organitzar les activitats existents segons aquestes 
dimensions mencionades, i també afegir on s’escaigui, iniciatives addicionals segons l’estructura 
que presentem a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Objectius: 
 
Els objectius del Pla de Sensibilització venen determinats per les prioritats definides en el Pla 
Director del 2008. En aquest sentit, en l’àmbit específic de l’EpD, ens centraríem en els següents 
objectius generals i específics: 
 
Objectiu General: Consolidar Girona com una ciutat educadora i solidària 

• Objectiu Específic 1: Dur a terme accions per augmentar la conscienciació de la 
ciutadania en general i de públic específics; 

• Objectiu Específic 2: Ampliar la transversalitat de la Solidaritat dins de l’Ajuntament; 

• Objectiu Específic 3: Fomentar la coordinació amb altres actors de la cooperació 
catalana; 

• Objectiu Específic 4: Potenciar els agermanaments. 

Sensibilització
directa

Sensibilització i 
EpD indirecta

• suport a accions 
de les entitats

Educació pel 
Desenvolupament
•formal, no formal i 

informal

Altres
•campanyes, 

recerca, 
mobilització 
ciutadana.
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3.3. Activitats: 
 
Per a poder complir amb els objectius llistats en la secció anterior, es presenten les activitats ja 
existents que es proposen mantenir així com activitats noves i adaptades, categoritzant-les 
segons la tipologia i impacte que generen en sensibilització directa, EpD directa i campanyes, 
sensibilització i EpD indirectes i, per últim, altres iniciatives com mobilització ciutadana. 
Seguidament es proposaran les prioritats a curt termini, és a dir durant aquest 2020, així com les 
iniciatives a prioritzar a mig termini, de clara importància considerant l’excepcionalitat de la 
primera meitat de l’any 2020 degut a l’impacte de la crisis del covid-19 que ha impedit a 
l’Administració i la resta d’actors treballar amb normalitat. 
 
Entenent que l’objectiu principal de la Unitat de Cooperació en relació a les activitats de 
sensibilització es crear i col·laborar amb una extensa xarxa d’actors locals i supramunicipals, les 
activitats proposades en el present Pla d’Educació pel Desenvolupament es basen en les 
següents línies de treball transversal involucrant als següents actors: 

 Relació continua amb les entitats i Coordinadora d’ONGs de la ciutat i organització 
conjunta d’activitats en l’àmbit de la pau i els drets humans; 

 Comissions i grups de treball del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació; 
 Promoure el treball coordinat amb altres serveis municipals: Biblioteques, Educació, 

Joventut, Serveis Socials, etc; 
 Relació amb organismes supramunicipals (Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament); 
 Universitat de Girona; 
 Promoure el co-desenvolupament i accions amb les comunitats residents a Girona. 

Així, cal evitar la pràctica d’impulsar iniciatives de sensibilització i EpD de forma puntual i aïllada 
que generen menys impacte de transformació social. Per això, aquest pla va servir de motivació 
per iniciar aquest procés de priorització d’accions amb la participació de tots els actors de cara 
no tant sols a les prioritats per aquest 2020, si no també a mig i llarg termini. És l’objectiu 
continuar promovent treball en xarxa i iniciatives conjunta per a poder generar un major 
impacte global a la ciutat amb la màxima eficiència dels recursos disponibles. El Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació és un espai útil i estratègic per aquesta finalitat. 
 
També es proposa que tot i que les activitats presentades a continuació es presenten segons la 
seva tipologia, s’intentarà que cada any es treballin uns eixos temàtics prioritaris i s’intentarà 
que les activitats implementades tinguin relació amb aquests temes per a poder generar més 
impacte. A mig termini, podria tenir forma d’una campanya anual d’una temàtica determinada 
on s’inclouen activitats concretes en el marc de la mateixa. La temàtica s’hauria d’escollir 
conjuntament amb els actors claus del sector. 
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i. Sensibilització directa 
 

ii. EpD Directa i Campanyes 
 
5. Campanya del 
DENIP 

El 2020 ha estat la 10ena edició de la Campanya del DENIP amb el 
lema “Fem les Paus”. Coincidint amb els 10 anys de la Campanya, 
s’està en un moment d’avaluació de si car fer-hi alguna modificació, 
incloure a nous col·lectius, o fer-ne una campanya més àmplia al llarg 
de l’any. En el moment actual en el marc de la crisis del covid-19, es 
durà a terme la campanya majoritàriament de forma online, però es 
continuarà promovent la col·laboració amb centres educatius tant 
per les formacions com per la participació dels alumnes. També es 
vol involucrar a les entitats. 
 

6.Ciutat Defensores 
dels Drets Humans 

En aquests moments tal i com està organitzada la campanya es 
tractaria d’una acció de sensibilització. L’objectiu seria anar més 
enllà, i poder treballar prèviament en l’àmbit universitari i a través 
d’altres activitats, la temàtica dels defensor/es que ens visitin per a 
poder aprofundir, per això la situem en aquesta secció. En aquest 
sentit, es prioritzarà convidar als Defensor/es de països i causes que 
comptin amb entitats i col·lectius que els treballin a la ciutat, per a 
poder crear un major impacte. En el moment actual en el marc de la 

Activitat Descripció 
1. Cantata per la Pau Es continuarà donant suport a aquesta activitat que engloba un gran 

nombre d’alumnat d’ESO de la ciutat i rodalies. S’intentarà crear 
sinergies a nivell temàtic per a poder vincular-la a altres activitats. 
 

2. Cicle Cinema i 
Solidaritat 

Aquesta iniciativa dona molts bons resultats i compta amb una molt 
bona participació a les sessions, així que es mantindrà. La temàtica 
de cada any s’escull conjuntament amb les entitats. S’intentarà de 
nou buscar una temàtica que es pugi connectar amb altres activitats 
dutes a termes durant l’any per a poder així enriquir els debats i el 
coneixement ofert. També, aquest 2020 es proposa utilitzar la 
fotografia guanyadora del Concurs de Fotografia Solidària per a fer 
difusió del Cicle.  
 

3. Concurs de 
fotografia solidària 

Iniciativa inactiva des del 2017, s’han iniciat els processos per a re-
activar el Concurs de Fotografia Solidària, per a poder utilitzar com a 
material de difusió per a les activitats de la Unitat de Cooperació i 
així mateix promoure la sensibilització mitjançant l’expressió 
artística. 
 

4. Butlletí mensual i 
dinamització del web 
de Cooperació. 

Aquest 2020 ja s’ha fet un gran avenç amb l’actualització de la 
pàgina web de Cooperació i es mantindrà generant contingut 
informatiu, tant amb el web com a través d’un butlletí mensual que 
inclourà contingut d’interès de cares al que s’ha fet a la Unitat de 
Cooperació i els projectes de les entitats.  
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crisis del covid-19, es durà a terme la campanya majoritàriament de 
forma online però es relacionaran les activitats d’aquest projecte 
amb les activitats de la Unitat.  
 

7. Treball amb 
centres educatius 

El treball amb centres educatius resulta cada vegada més complicat 
de  dur a terme de forma directe, ja que molts centres tenen ja els 
programes acadèmics molt plens i estructurats i hi ha poc marge si 
no s’ha planificat amb temps. De cares a les propostes de solidaritat, 
molts ja cobreixen de forma pròpia pels centres. Es creu que segons 
l’avaluació realitzada, el més estratègic seria incidir en el centres 
escolars mitjançant l’aportació de Recursos Educatius de qualitat i 
que es vagin renovant regularment, més que de forma directe.  
 
En aquest sentit s’impulsarà un procés d’avaluació, revisió i 
elaboració (pròpia i en conjunt amb entitats i altres actors) dels 
Recursos Educatius que es gestionen des de la Unitat de Cooperació. 
També mitjançant la convocatòria de subvencions s’identificaran 
nous recursos i també es proposaran quan es cregui convenient 
criteris específics de temàtica, per orientar cap als buits que 
s’observin en l’oferta de Recursos al públic infantil i de secundària.  
 

8. Treball en l’àmbit 
universitari 

El públic universitari és de gran interès estratègic de cares a les 
activitats de sensibilització que s’organitzen des de la Unitat de 
Cooperació. A la reunió amb la Unitat de Compromís Social per a 
l’elaboració d’aquest pla ja es va plantejar la possibilitat de 
col·laborar més estretament, sobretot tenint en compte que les 
activitats s’han d’executar durant el calendari acadèmic, idealment 
en el marc d’una assignatura, intentant anar més enllà del format 
xerrada que genera poc impacte.  
 
A part de continuar organitzant activitats puntuals quan siguin 
d’interès de les dues parts, es promourà la col·laboració en l’àmbit 
universitari en el marc de processos de planificació anuals sota el 
marc d’una “campanya” que es treballi amb varis actors, a nivell 
ciutat, com es detalla a la secció iv. 
 

9.Treball en l’àmbit 
Educació no formal i 
informal 

En la mateixa lògica que amb el treball en els centres educatius i en 
l’àmbit universitari, es vol expandir l’abast de les iniciatives d’EpD 
també a l’àmbit de l’educació no formal i informal. En aquest sentit, 
es començarà a promoure el treball en aquest àmbit de forma 
exploratòria, per a determinar si és més estratègic treballar-hi 
directament o a través de Recursos Educatius ja existents. Un dels 
objectius serà augmentar l’oferta de Recursos Educatius també fora 
dels centres educatius formals, identificant quines metodologies, 
calendarització i objectius diferenciats s’haurien d’aconseguir. 
 
També, es pot explorar dur a terme activitats en Centres d’Adults o 
amb població nouvinguda, en línia amb altres iniciatives com el Pla 
d’Acollida.   
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10.Sensibilització i 
pressió al voltant de 
la problemàtica de les 
persones refugiades  

Degut a la importància d’aquesta problemàtica, es proposa com una 
activitat en si mateixa. No obstant, aquesta temàtica estarà 
integrada en altres activitats, com són per exemple els Recursos 
Educatius, el Cicle de Cinema Solidari, el Concurs de Fotografia 
Solidària, activitats puntuals com xerrades, etc.  
 
Una de les prioritats en aquest àmbit és promoure la coordinació 
amb altres Serveis Municipals, com Serveis Socials en el marc del Pla 
d’Acollida, i altres entitats de la ciutat que treballen amb aquest 
col·lectiu per a dur a terme accions en xarxa que puguin, d’una 
banda donar resposta de millor manera a les necessitats, i de l’altra, 
aconseguir una major conscienciació de la ciutadania. En especial, es 
vol abordar la problemàtica dels Menors no Acompanyats de forma 
específica.  
 

11. Visibilització dels 
agermanaments 

A part de visibilitzar els projectes que s’estan duent a terme als 
municipis agermanats de Bluefields (Nicaragua) i Farsia (Sàhara 
Occidental), i els corresponents Fons Documentals que s’han posat a 
la disposició de la Unitat, es vol fer un pas més enllà per 
desenvolupar iniciatives comunicatives i Recursos Educatius en base 
al treball dut a terme en aquests municipis.  
Aquest objectiu va lligat a sistematitzar les experiències de 
cooperació en el marc dels agermanaments, compartir lliçons 
apreses i documentar els avenços que s’han dut a terme. Algunes de 
les eines que podrien ser útils són maletes pedagògiques, eines 
educatives i material i publicacions audiovisuals, entre altres.  
 
Considerant que enguany hi haurà afectacions en la implementació 
d’algunes activitats degut a la situació del covid-19, podria ser un 
bon moment per a re-formular algunes activitats en el marc dels 
convenis d’agermanament per a incloure-hi la destinació de recursos 
pressupostaris a l’elaboració d’aquest tipus de materials.  
 

12.Sensibilització 
interna amb les 
diferents àrees de 
l’Ajuntament 
 

Tot i que no és un àmbit únicament específic de la Tècnica de 
Sensibilització, com a Unitat de Cooperació, a part de promoure la 
sensibilització de la ciutadania, també es vol promoure la 
sensibilització dins de la mateixa Institució. Ja s’han promogut 
iniciatives com la campanya del 0,7% del sou de treballadors per a 
destinar a projectes de solidaritat i cooperació al que es dona suport 
des de la Unitat, que tot i tenir un impacte limitat són importants de 
cares a implicar els treballadors de l’Ajuntament.  
 
També es vol promoure una major participació en espais on hi 
treballen de forma conjunta tots els Serveis Municipals, com per 
exemple el projecte de “Ciutat Educadora” on es vetllarà per incloure 
les temàtiques de solidaritat i cooperació.  
 
Per últim, com objectiu en el Programa Municipal i de Solidaritat es 
continuarà la sensibilització en els processos de compra pública 
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ètica, i es traslladaran les demandes del sector a continuar avançant  
en relació al compromís del 0,7% del pressupost municipal a la  
Cooperació.   
 

13. Campanya anual En línia amb el procés ja iniciat amb l’elaboració d’aquest Pla de 
Sensibilització de promoure la millor coordinació amb altres entitats i 
actors de la ciutat en el marc de l’Educació pel Desenvolupament, es 
proposa assegurar la continuació del treball en xarxa promovent una 
campanya anual a nivell ciutat. Es tractaria de crear un espai de 
coordinació, com podria ser una Comissió en el marc del Consell 
Municipal de Solidaritat,  escollint una temàtica per a treballar des 
de diferents eixos, com per exemple: 
• Component de Sensibilització: duent a terme activitats o 

involucrant a  centres educatius, Universitat, educació no 
formal, ciutadania general, vincular-ho amb campanyes i 
iniciatives supramunicipals. 

• Component Formatiu:  en els espais nombrats anteriorment o 
elaborant material educatiu sobre la temàtica escollida per a 
integrar en altres activitats educatives existents. 

• Component de denúncia i incidència: les entitats i els actors del 
teixit associatiu serien qui tindrien més pes en aquest 
component. 

14. 
Jornada/Conferència 

A mig termini també es podrien identificar temàtiques per organitzar 
jornades divulgatives, com per exemple la que es va dur a terme 
sobre “Discapacitat i Cooperació” amb col·laboració amb el FCCD. 

 

iii. Sensibilització i EpD indirecta: 
 
15.Convocatòria 
subvencions 
sensibilització i EpD 

Una de les principals activitats de sensibilització indirecta és la 
organització de la convocatòria de subvencions i EpD anual de la 
Unitat de Cooperació. Es podria considerar en un futur incloure en 
els criteris específics de les convocatòries anuals prioritats per 
temes, promoure sinergies entre actors i/o entitats amb activitat que 
necessitin reforçar-se en algun dels àmbits prioritaris de 
Sensibilització.  
 

16. Suport a les 
entitats en la 
realització d’activitats 
de sensibilització i 
EpD 

Es continuarà donant suport, i organitzant de forma conjunta quan 
s’escaigui, les activitats amb les entitats de la ciutat. Aquest suport 
pot ser en forma d’acompanyament, de consulta, d’accés a espais 
per a la realització d’activitats, segons les necessitats. 

 

iv. Altres: dinamització, mobilització ciutadana, etc. 
 
Aquesta última secció agrupa tota la resta d’iniciatives que podrien impulsar-se en l’àmbit de la 
Sensibilització, però anant un pas enllà en la dinamització d’iniciatives locals i comunitàries i el 
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treball més sostingut en el temps amb actors de la ciutat. A continuació es proposen algunes 
idees que es podrien desenvolupar, però no es proposen com a activitats a planificar ja que es 
necessiten del consens d’altres actors i d’un anàlisis més profund per identificar la millor manera 
de dur a terme activitats potenciant sinergies amb el que ja s’està fent a la ciutat: 

• Activitats artístiques, culturals i formatives: Es manté la organització d’activitats més 
puntuals, segons les oportunitats que es puguin identificar des de la Unitat de 
Cooperació, entitats i altres col·laboradors, però intentant que s’incloguin dins les 
prioritats temàtiques anuals. Exemples serien: exposicions, teatre, concerts, formacions, 
etc. 

• Projecte de Dinamització Comunitària: en línia amb el que ja es fa en la campanya del 
DENIP, on amb línia amb l’Aprenentatge i Servei amb els estudiants de Cicles Formatius 
de Grau Superior fan els taller a les escoles, es podrien promoure aquest tipus de 
col·laboració  entre Centres Educatius i projectes de les entitats a la ciutat en 
temàtiques concretes. Per exemple, es podrien combinar iniciatives de formació o 
sensibilització amb activitats d’APS dels mateixos estudiants promovent una implicació 
més directa. 

• Projecte de promoció del Voluntariat: en col·laboració amb altres iniciatives que ja 
s’impulsen a la ciutat, com per exemple el “Rodamón” des del Servei de Joventut, les 
ofertes de voluntariat que es publiquen des de la Coordinadora d’ONGs, els serveis de 
voluntariat de la Unitat de Compromís Social de la UdG, es podria buscar com pot 
aportar la Unitat de Cooperació a teixir ponts entre aquestes iniciatives i promoure el 
voluntariat en les entitats de la ciutat, incloent elements formatius en conjunt amb els 
altres actors, que serveixin com a una sensibilització directa sobre problemàtiques tant 
del territori com globals.  

• Fomentar el voluntariat internacional i els viatges solidaris: participar com a Unitat de 
Cooperació en altres iniciatives que existeixen en aquest àmbit a la ciutat, com el 
Rodamón, aportant experiències dels projectes que es donen suport en les 
convocatòries. En altres Ajuntaments s’han dut a terme iniciatives en aquest front amb 
l’objectiu de permetre al jovent de la ciutat de participar en les accions al terreny de les 
entitats. Una possible iniciativa seria crear una “borsa” d’ajut per a fer voluntariats, per 
exemple als projectes subvencionats o als municipis agermanats, per a promoure 
després més activitats de retorn i sensibilització i contribuint directament a crear una 
ciutadania jove més crítica, conscient i solidària.  

• Formació a docents: ja s’havia explorat anteriorment la possibilitat de fer formacions a 
docents per part de la Coordinadora d’ONGs i tot i que és important de cara a 
proporcionar recursos per a treballar la Justícia Social a l’aula, no és fàcil organitzar-ho 
degut a la càrrega de treball als Centres. Es podria explorar com es podria impulsar 
iniciatives en aquesta línia i dur a terme una acció pilot en centres educatius on hi hagi 
ja una trajectòria de treball conjunt. 

• Fires d’entitats: organització d’un espai per a les entitats de cooperació i socials de la 
ciutat per a comunicar la seva labor i atraure a públic interessat, reivindicant la 
importància de la Solidaritat a la ciutat. 
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Prioritats 2020: 
 
De tot el ventall d’activitats proposades que es volen impulsar en l’àmbit de l’EpD i la 
Sensibilització des de la Unitat de Cooperació, aquest any ens trobem amb dificultats per a 
poder-ne implementar algunes d’elles degut a l’excepcionalitat que ha provocat l’actual crisis 
del covid-19. Per això, s’ha cregut convenient prioritzar específicament algunes activitats i 
iniciatives per aquest 2020 en línia amb la situació actual, tal i com es detalla a continuació: 
 
 Transformar algunes de les iniciatives i recursos d’EpD i Sensibilització existents a format 

online degut a l’impacte del Covid-19 per a poder donar continuïtat a les labors de 
sensibilització de forma no-presencial; 

 Promoure la participació de les comunitats de les diàspores que viuen a Girona en línia 
amb la promoció del co-desenvolupament i específicament comunicat les afectacions de 
la crisis del Covid-19 en els seus països d’origen; 

 Sensibilització i pressió al voltant de la problemàtica de les persones refugiades,  un 
col·lectiu especialment vulnerable arrel de l’impacte que la crisis del Covid-19; 

 Explorar a quins nous públics es poden adreçar activitats d’EpD i Sensibilització; 

 Promoure un enfocament transversal i de treball en xarxa amb altres actors de la ciutat, 
per exemple generant un espai de coordinació i un possible calendari d’activitats 
conjuntes; 

• Promoure més activitats de sensibilització i d’EpD sobre els agermanaments. 

En relació a les temàtiques, es proposa treballar en el marc dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible – Agenda 2030, que poden servir de marc de referència comú amb la resta d’actors al 
sector. Es proposa cada any escollir tres temàtiques prioritàries per intentar-los treballar des de 
diferents activitats i també segons les prioritats d’altres actors de la Cooperació per a poder 
treballar en paral·lel. Alguns d’aquests temes podrien ser: 

 Pau, conflictes i població refugiada; 
 Medi Ambient i Canvi Climàtic; 
 Drets Humans; 
 Drets de les dones i equitat de gènere; 
 Desigualtats i interdependències Nord/Sud. 

Per aquest any 2020, l’èmfasi amb l’impacte de la cooperació al desenvolupament amb la crisis 
del covid-19 també serà un tema clau en les activitats de la Unitat de Cooperació. 

3.4. Cronograma d’activitats 
 
A continuació es mostra la planificació de les activitats principals d’EpD i Sensibilització al llarg 
de l’any:
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*Activitats que s’han vist afectades per la crisis del covid-19 durant l’any 2020. 
 

 2020 
Activitats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Cantata per la Pau             
2. Cicle Cinema i Solidaritat*             
3. Concurs de fotografia solidària*             
4. Butlletí mensual i dinamització del web de Cooperació.             
5. Campanya del DENIP             
6. Ciutat Defensores dels Drets Humans*             
7. Treball amb centres educatius*             
8. Treball en l’àmbit universitari*             
9. Treball en l’àmbit Educació no formal i informal*             
10. Sensibilització problemàtica persones refugiades             
11. Visibilització agermanaments             
12. Sensibilització interna a l’Ajuntament              
13. Campanya anual (2021)             
14. Jornada/Conferència (2020 Discapacitat)             
15. Convocatòria subvencions Sensibilització i EpD*             
16. Suport a entitats amb activitats de sensibilització i EpD             
17. Altres             
Procés de planificació interna i elaboració Pla EpD             

  Activitats Sensibilització Directa 
 Activitats EpD i Campanyes Directes 
 Activitats Sensibilització i EpD Indirectes 
 Planificació i altres 
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3.5. Seguiment i Avaluació de les activitats d’EpD i Sensibilització: 
 
De cares a facilitar el compliment dels objectius d’aquest pla i les activitats proposades, es 
proposen un seguit d’indicadors que ajudaran a donar seguiment a la implementació de les 
propostes així com la necessitat de millora quan sigui necessari. 
 

Objectiu Específic 1: 
Dur a terme accions 
per augmentar la 
conscienciació de la 
ciutadania en general 
i de públic específics; 

Indicador 1.1. % del pressupost de Cooperació destinat a activitats 
d’EpD i Sensibilització. 
Indicador 1.2. Número d’activitats i iniciatives impulsades segons el 
públic objectiu. 
Indicador 1.3. Número de beneficiaris directes de les accions. 
Indicador 1.4. Número d’accions de difusió realitzades. 
Indicador 1.5. Número de reunions, comissions i espais de 
coordinació amb altres actors de la ciutat;  
Indicador 1.6. Número d’accions i iniciatives impulsades de manera 
conjunta amb altres actors. 

Objectiu Específic 2: 
Ampliar la 
transversalitat de la 
Solidaritat dins de 
l’Ajuntament; 

Indicador 2.1. Número de Serveis Municipals convocats que han 
assistit a les reunions. 
Indicador 2.2. Número d’iniciatives i processos organitzats de forma 
conjunta amb altres Serveis. 
Indicador 2.3. Número d’activitats realitzades dins l’Ajuntament. 

Objectiu Específic 3: 
Fomentar la 
coordinació amb 
altres actors de la 
cooperació catalana; 

Indicador 3.1. Número de reunions i participació en espais de 
coordinació amb altres actors. 
Indicador 3.2. Número d’accions i iniciatives organitzades de forma 
conjunta. 
Indicador 3.3. 

Objectiu Específic 4: 
Potenciar els 
agermanaments. 

Indicador 4.1. Número d’accions d’Epd i Sensibilització sobre els 
agermanaments; 
Indicador 4.2. Número d’accions de difusió dels projectes als 
municipis agermanats; 
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