Pla de Treball 2021
UNITAT DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Línia 1: La sensibilització i l’educació per al desenvolupament
O.G. Consolidar Girona com una ciutat educadora i solidària:
1.1. Desenvolupar accions directes de sensibilització:
Als centres educatius:
1. Campanya del DENIP
2. Cantata per la pau
3. Treball amb centres educatius i àmbit universitari
Ciutadania en general:
1. Campanya “Girona, ciutat de pau i drets humans”:
A. Concurs de fotografia solidària
B. Treball en l’àmbit educatiu no formal
C. Sensibilització al voltant de la problemàtica de les persones
refugiades
2. Cicle de cinema i solidaritat
3. Ciutats defensores dels Drets Humans
4. Butlletí mensual i dinamització del web
5. Exposicions, xerrades i formacions
1.2. Portar a terme accions indirectes de sensibilització:
o Suport a actors de cooperació i sensibilització de la ciutat a través
de la convocatòria de subvencions per a projectes d’educació per
al desenvolupament i sensibilització

Línia 2: La dimensió transversal de la solidaritat i la cooperació
2.1.

Fomentar la coordinació i el suport amb altres actors de la cooperació
catalana:
o Coordinadora ONGs
o Consell de Solidaritat i Cooperació (comissions i grups de treball)
o Fons Català de Cooperació i d’altres organismes supramunicipals
o Suport logístic i tècnic a entitats locals

2.2.

Ampliar la transversalitat dins de l’Ajuntament de Girona:
o Treball coordinat amb d’altres serveis municipals en temes de
sensibilització i cooperació: Acollida, Ciutadania i Polítiques
d’Immigració; Gabinet d’Estudis Socials i Europeus; Biblioteques;
Centres Cívics; Educació; Joventut; Sostenibilitat.

o Treball de sensibilització amb les diferents àrees de l’Ajuntament
en la compra pública ètica.
o Campanya 0,7% del teu sou en solidaritat dels treballadors/ores de
l’Ajuntament.
o Sensibilització i donar a conèixer els projectes de solidaritat i
cooperació als treballadors i treballadores municipals

Línia 3: La dinàmica i consciència solidària a partir dels projectes de
cooperació al desenvolupament i solidaritat
3.1.

Suport a projectes de cooperació:
o Agermanaments:
 Mitjançant cooperació indirecta: Convocatòria específica de
subvencions per a projectes a les ciutats agermanades en
matèria de cooperació al desenvolupament
o Cooperació al desenvolupament:
 Cooperació internacional: Convocatòria de subvencions
per a projectes de cooperació al desenvolupament en
l’àmbit internacional


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

3.2.

Cooperació tècnica:
o Identificació i prospecció per a l’inici de la cooperació tècnica en
l’àmbit de la gestió municipal amb les ciutats agermanades.
o Identificació i prospecció per a l’inici de la cooperació tècnica en
projectes de cooperació pel desenvolupament

3.3.

Accions directes de seguiment i avaluació de projectes.

3.4.

Col·laborar en el camp de l’ajuda humanitària amb ajuts en casos
d’emergència humanitària: Línia per a ajuts humanitaris d’emergència
en els països en desenvolupament

