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Presentació

El Pla és el resultat del treball impulsat per l’Ajuntament i realitzat amb la col·laboració del Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat. El procés d’elaboració ha permès reflexionar sobre
l’experiència adquirida fins ara, valorar quina cooperació ha de fer la ciutat de Granollers d’aquí en
endavant i buscar les formes concretes de fer-la realitat, mitjançant la participació dels diferents
departaments municipals, dels actors locals i de les entitats i organitzacions de la societat civil. Un
procés participatiu que s’ha dut a terme des de final de 2021 fins al mes de maig de 2022.
Aquest és el tercer Pla Director de Cooperació de Granollers. Un Pla que és fruit de la revisió de la
tasca duta a terme durant els darrers anys i que orienta les polítiques per fer front als nous reptes
que tenim al davant. Un Pla necessàriament vinculat a les dinàmiques i relacions de la ciutat, les
seves entitats i la seva ciutadania. Un pla de cooperació municipalista, alineat amb les agendes
globals i orientat al desenvolupament sostenible, la construcció de la pau i la protecció i defensa
dels drets humans.
En uns moments en que la crisi climàtica s’aguditza i les seves conseqüències repercuteixen en les
comunitats més desfavorides. En què veiem que augmenten els desplaçaments i les migracions
forçades de milions de persones arreu del món. Que els conflictes bèl·lics no s’aturen i que els
drets humans estan en risc en molts indrets, és més necessari que mai continuar defensant les
polítiques i els valors de la solidaritat i la cooperació per la justícia global.
Des de Granollers tenim la vocació i la voluntat de contribuir, a partir del desplegament d’aquest
Pla Director de Cooperació i Solidaritat, a un futur més just per a tothom.
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Amb aquest Pla Director municipal de Cooperació i Solidaritat 2022-2030, Granollers es dota d’un
instrument per renovar i enfortir el seu compromís amb la cooperació i la solidaritat, la
construcció de pau i la defensa els Drets Humans. És el full de ruta que guia el desplegament de la
política pública de cooperació de Granollers amb horitzó 2030, que ha de ser coherent i alineada
amb la resta de polítiques públiques de la ciutat.

Álvaro Ferrer Vecilla
1r tinent d’alcalde i regidor de Comunicació i Imatge i Promoció de Ciutat; Cooperació Ii Drets
Humans; Esports
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Diagnosi sobre la cooperació a
Granollers
Granollers, capital del Vallès Oriental, és una ciutat dinàmica i en creixement, que compta
actualment amb una població total empadronada de 62.475 persones, segons dades de
l’INE. Aquest dinamisme, així com la seva situació estratègica a la plana del Vallès, ha
impulsat el desenvolupament d’un comerç de proximitat des de temps històrics, associat a
una producció i gestió sostenible l’entorn natural. Avui dia aquesta característica perdura
i, juntament amb l’atracció de persones d'origen divers i una oferta cultural profusa, dona
enèrgiques de la província de Barcelona.

Granollers, ciutat compromesa amb els drets humans i la pau
Aquest dinamisme de la ciutat es tradueix alhora en l’enxarxament actiu amb altres
municipis i agents de cooperació a nivell internacional. Efectivament, Granollers té una
llarga trajectòria com a ciutat educadora, atès forma part activa de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores des del 1992, i de la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores, la qual va coordinar el període 2007-2009.
Granollers és també una ciutat defensora dels Drets Humans. El 2003 va signar la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, per la qual «les autoritats locals
assumeixen un clar compromís amb la defensa i garantia del que podríem anomenar drets
humans de proximitat i drets de ciutadania» 1 i una referent en la construcció de Cultura de
Pau. D’altra banda, el tràgic episodi dels bombardejos del 31 de maig de 1938 a la Plaça
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Altres / Còpia Document amb Codi Segur de Verificació (CSV): 14161244335514645162 . Podeu validar-ho

compte de la importància estratègica de Granollers com una de les ciutats més actives i

de la Porxada – el 80è aniversari del qual es va commemorar el 2018- ha estat un motor
de memòria, i un impuls per l’aposta ferma pel diàleg i la solidaritat internacional. Aquesta
aposta es va concretar en la designació de Can Jonch com a Centre de Cultura per la Pau
per acollir, entre d’altres, el programes d’activitats de convivència, desenvolupament, pau
i solidaritat.
Igualment ressenyable, la diplomàcia municipal ha estat una eina fonamental en la aposta
per la cultura de Pau. Granollers és una ciutat destacada en la Xarxa Alcaldes i Alcaldesses
per la Pau (Mayors for Peace), a la qual ha assolit la seva direcció executiva, i des d’on

1

https://www.granollers.cat/can-jonch/drets-humans
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treballa pel desarmament i l’erradicació de les armes
nuclears, que tristament tornen a ser protagonistes a dia d’avui.
És amb aquest impuls solidari i recollint totes les experiències i aprenentatges previs que
des de finals de l’any 2021 s’ha portat a terme el procés participatiu per realitzar el nou
Pla Director de Cooperació i Solidaritat 2022-2030.

Planificació i pla director
En el moment de redactar aquest pla director de cooperació i solidaritat, Granollers es
anys han dibuixat un escenari de crisi, tant a nivell nacional com internacional: l'auge de
l’extrema dreta i dels discursos d'odi, la pandèmia sanitària del COVID- 19 o la guerra
d'Ucraïna i la recomposició geopolítica del món, generaran impactes encara impredictible
sobre la ciutadania global. El que ja és evident és el desafiament en les relacions de pau i
solidaritat entre els pobles, i el paper que poden tenir els municipis en aquest nou ordre
mundial.
Malgrat la dificultat que suposa planificar en temps tan inestables, Granollers ha dut a
terme durant el 2021-2022 un ampli procés de reflexió orientat a l'acció «que ha de
permetre impulsar la transformació de la nostra ciutat per encarar els reptes i necessitats
presents i del futur de forma intel·ligent, optimitzant recursos disponibles, enfortint i
creant xarxes socials, fomentant la coproducció de projectes i polítiques amb els agents
socials, i definint escenaris que vagin més enllà els pròpies competències municipals.»
La filosofia del Pla Director de Cooperació i Solidaritat que aquí es presenta s'insereix
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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troba immersa en un important moment de reflexió col·lectiva de cara al futur. Els últims

clarament en aquest gran objectiu, i aspira a formar part del mateix, afegint-hi el caire
internacionalista que impregna la política pública de cooperació que es desenvolupi a
partir del desplegament del nou Pla Director.

La cooperació a Granollers al període anterior
Prenent com a referència els eixos del Pla Director de Cooperació Municipal 2017-2020,
s’ha portat a terme un diagnòstic que permet determinar el punt partida per desplegar el
procés de diàleg amb les entitats, personal tècnic i polític de l’Ajuntament i resta d’actors
de la ciutat.
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Tal i com s’aprecia a la Figura 1, el pressupost relatiu
en polítiques de cooperació (comprenent en elles les accions dins i fora de la ciutat), ha
oscil·lat durant el període 2017-2020. Es constata una baixada de gairebé un punt
percentual sobre el 0,7% total invertit l’any 2019, probablement relacionada amb els
efectes de la pandèmia i els reajustaments que es van haver de realitzar sobre el conjunt
de polítiques . Tot i així, Granollers se situa en la franja superior dels municipis catalans,
compromesos amb les polítiques de cooperació.
Quant a la distribució d’aquest pressupost en les diferents modalitats de cooperació, en
educatives. Es percep un creixement d’aquestes últimes llevat el 2020, en què es pot
suposar un impacte negatiu en la execució a causa de la pandèmia de COVID- 19. Així
mateix, al també s’observa un creixement continuat en l’Ajuda Humanitària, com recull la
Figura 2. Si ens atenim al Pla 2017-2020, veiem que s'esmenta una actualització dels
percentatges de distribució, tot i no concretar-se. En la pràctica, per tant, han quedat tal i
com mostra la Figura 3.
Figura 1: Pressupost relatiu en polítiques de cooperació a Granollers (2017-2020).
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destaquem el fet que a Granollers es va dedicar la major part de la seva inversió a accions
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Val dir que al PD 2017-2020 s'observa una preocupació específica per l'acollida i refugi,
així com una preocupació per fer front a altres emergències humanitàries en consonància
amb la intensificació dels moviments migratoris i els canvis geopolítics internacionals que
impacten i alteren l'agenda de la solidaritat. Com s'aprecia al gràfic, la inversió en Ajuda
Humanitària ha anat incrementant-se sostingudament any darrere any, tot i que no s'ha
desenvolupat un programa específic tal com s'esmenta a l'epígraf 2 del PD 2017-2020.

Figura 3: Pressupost relatiu de cooperació distribuït en modalitats (2017-2020)
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Figura 2: Pressupost absolut (€) distribuït en modalitats (2017-2020).

Parlant d’actors de la cooperació al municipi, les entitats són un actiu molt important pel
desplegament d’aquesta política pública a Granollers. A la Figura 4 veiem la inversió
distribuïda entre les entitats, així com el percentatge d'execució que es fa a través del
Fons Català de Cooperació.
Pla Director de Cooperació de Granollers (2022-2030).
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Al PDMC 2017-2020 es fa palès el compromís amb aquestes a través del manteniment de
la convocatòria de projectes i la dedicació d’una part rellevant dels recursos de
cooperació. Si fem una anàlisi quantitativa de l'execució del pressupost de cooperació
sobre el total de les despeses, veiem que el 46% ha estat executat a través de les entitats.
És un pes molt rellevant que no és proporcional, però, amb el pes de les mateixes en les
activitats de l'Educació per la Justícia Global, on l’execució resta en mans municipals,
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Figura 4: Entitats locals executores del pressupost de cooperació (2017-21).

directament o a través de la contractació de serveis externs. A través de les informacions
recopilades en entrevistes a les entitats, a tècnics/es de l'Ajuntament i a responsables
polítics s'ha reconegut que aquest alineament no s'ha aconseguit, i se situa com a una de
les preocupacions fonamenta'ls a resoldre al proper pla director.
Quant els objectius de la cooperació a Granollers, el Pla Director 2017-2020 assenyala la
importància de l’emmarcament en l’Agenda 20301 i en el desplegament dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) 2, per facilitar el camí cap a la coherència de polítiques
i l’encaix de les accions de tots els departaments de l’administració local amb els mateixos

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Pla Director de Cooperació de Granollers (2022-2030).
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objectius. La Figura 5 mostra el pes de la distribució
en ODS durant el període de l’anterior pla.

S’hi observa que l'ODS16 «Pau, justícia i institucions sòlides» (34% del pes) és clau per a
Granollers, i comporta la quantitat més gran de percentatge en inversió de cooperació. En
aquest ODS s'encabeix entre d'altres la feina relacionada amb la Xarxa d'alcaldes i
alcaldesses per la pau.
A continuació, li segueix l'ODS 4 «Educació de qualitat» amb un pes del 26% i en tercer
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Figura 5: Pressupost relatiu segons els ODS als que atenen (2017-21).

lloc, l'ODS 3 «Benestar i salut», amb 16%; en quart lloc, l'ODS 3 «Igualtat de gènere», amb
6% i el cinquè, l'ODS 8 «Treball decent i creixement econòmic», amb un 4,8%.
En realitat, l’ODS16 podria estar sumant a l’ODS4 d’educació, atesa la naturalesa
sensibilitzadora i d’incidència que tenen les accions de pau impulsades des de Granollers, i
no tant en clau exterior. Si s’aplica la classificació del CAD-OCDE, sense comptabilitzar
l’educació per a la ciutadania global, on podrien incloure’s aquestes accions, i limitant-se a
les accions d’ajut humanitari i desenvolupament, la distribució és la que apareix a la
Figura 6.

Pla Director de Cooperació de Granollers (2022-2030).
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Destaca el pes de les accions de refugi a Granollers i
a favor dels drets laborals (14% ambdues), tot i que són les destinades a l’equitat entre
gèneres les que concentren més suport, si se sumen els diferent epígrafs que en fan
referència (16%). També l’educació té un pes important (13%) o l’accés a la salut (13% 3).
Fruit de les sessions de treball amb les entitats es van generar reflexions, recollides en
aquest document en mode DAFO (Taula 1), que situen el moment actual de la cooperació
a la ciutat. Aquesta visió des de les entitats, enriquida amb diferents entrevistes a
tècniques i voluntàries d'aquestes, permet fer una anàlisi de la situació de partida
d'aquest nou PDC que, val dir, comparteix bona part de la diagnosi amb altres municipis i
la societat catalana en general.

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Taula 1: Anàlisi DAFO a partir dels taller i entrevistes a membres d’entitats del Consell de Cooperació de Granollers.
Debilitats
Fortaleses
• Les entitats tenen dificultats per mantenir al
• Granollers és un referent molt actiu en la
llarg del temps una base social activa,
Xarxa de Ciutats Educadores i en Cultura de
crítica i compromesa
Pau
• Dificultats de les entitats d’arrelament al
• Les entitats tenen molta experiència i estan
territori
professionalitzades i familiaritzades amb
• El Consell de Cooperació és participatiu però
l’enfocament de Gènere i drets humans,
poc decisori
tant a nivell tècnic com de compromís.
• Dissociació entre la solidaritat internacional
• Constància
de
les
convocatòries
i
i la EpJG
assistència
d’entitats
al
Consell
de
• Dificultat per desenvolupar activitats de
Cooperació
EpJC (formats antics, saturació centres
• Existeix un Consell assessor de Can Jonch,
educatius, dificultat per trobar nous espais
òrgan consultiu format per persones amb
per generar interès dels i les joves en la
destacada experiència i compromís en la
solidaritat internacional)
Solidaritat i Cultura de Pau.
Amenaces
Oportunitats
• Conjuntura internacional molt incerta
• Compromís clar amb l’Agenda 2030 i
• Burocratització excessiva de la feina de les
procés de planificació estratègica de
entitats de cooperació i solidaritat, que
Granollers
impacta
negativament
en
el
• Nous moviments socials que incorporen
desenvolupament de la missió de les
ciutadania jove, crítica i mobilitzada en
entitats
qüestions com feminismes, emergència
• Saturació de l’espai de comunicació en
climàtica, migracions, racisme...
general
(formats,
xarxes
socials,
• La ràdio local és en procés de reforma, per
digitalització...) i dificultat de fer arribar
la qual cosa s’obre una finestra a aprofitar
missatges vinculats a la feina de les entitats
per proposar nous formats tipus podcast o
en Solidaritat Internacional
nous programes
• Voluntat política per conduir la cooperació
internacional cap a la Justícia Global,
ampliant el ventall d’interlocució amb
entitats,
ampliant
l’agenda
i
transversalitzant l’acció de solidaritat i pau
en el procés 2030.

3 Si es té en compte la salut reproductiva, ja afegida a les accions d’equitat entre gèneres.
Pla Director de Cooperació de Granollers (2022-2030).
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1. Missió
La missió de la cooperació internacional des de Granollers és donar suport al
desenvolupament sostenible, la construcció de la pau i la protecció i l’impuls dels drets
humans, a aquells països i comunitats més desafavorides del món i al mateix municipi.

2. Visió
La política pública de cooperació a Granollers contribueix a la dimensió internacional del
projecte de ciutat i fa part de l’estratègia municipal per als propers anys. En aquest sentit,
Granollers en una ciutat educadora i creativa, i que permet relacionar i alimentar la
dimensió global i local de totes les seves accions.
Estarà coordinada i alimentarà el conjunt de polítiques públiques municipals, i reconeguda
per aquestes com un element útil per al seu desplegament. En concret i pel que fa a la
internacionalització de la ciutat, n’ha d’esdevenir una eina central, que projecti la seva
imatge, faciliti l’enfortiment de capacitats, millori la xarxa institucional i ciutadana, i ajudi
a comprendre el context global.

3. Principis
La política de cooperació al municipi es basa en un seguit de principis, que orienten el seu
disseny i posada en pràctica:
•
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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n’esdevindrà una element més, coherent amb el conjunt de polítiques que converteixen

La cooperació adopta l’ Enfocament de gènere i basat en els Drets Humans (EGiBDH), de
manera que aquesta política treballi per la construcció i consolidació del conjunt de
drets individuals i col·lectius allà on arribi, tot contribuint a la superació de les
desigualtats estructural entre homes i dones.

•

La cooperació de Granollers és conscient i reivindica el paper dels municipis, en
tant que titulars d’obligacions,

en el desplegament dels drets humans. Aquesta

política tindrà un caire municipalista, basant-se en les competències i l’experiència
acumulada al món local, posant en valor aquesta aportació en el conjunt del
sistema de cooperació català, estatal i europeu.
•

S’estableixen relacions horitzontals i obertes a intercanviar coneixements per
entomar reptes compartits amb altres municipis i comunitats. La cooperació s’entén
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com un espai d’aprenentatge al mateix nivell
amb altres realitats, fugint de qualsevol plantejament colonial.
•

En paral·lel, la col·laboració amb altres ens locals i administracions públiques catalanes
o estatals, facilitant especialment l’articulació comarcal i de proximitat, potenciarà
tant els processos d’aprenentatge com l’optimització del recursos i els impactes
aconseguits. El treball amb les entitats vinculades a la cooperació internacional
facilitarà la connexió amb el territori.

•

La cooperació s’alinea amb el projecte estratègic de ciutat fins el 2030 i amb la resta de
polítiques públiques i planificacions, emmarcades en l’acompliment del Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.
És una política pública participativa, plural i de consens, de manera que pugui articular
totes les capacitats i sensibilitats dels actors presents. El govern municipal
l’encapçala, fomentant en tot moment l’aliança i la participació de tots els agents.

•

La cooperació és un element integrador de la població amb diferents orígens, alhora
que una finestra oberta al món, que col·labori amb l’enxarxament global de la
ciutat.

•

La pràctica de la cooperació està subjecta a la transparència, rendició de comptes i el
caràcter mesurable pel que fa als recursos destinats, les accions impulsades i els
impactes aconseguits.

Finalment, el PDC assumeix el conjunt de valors i principis ordenadors recollits per la Llei
Catalana de Cooperació als seus articles 3 i 6, i que són àmpliament acceptats per tots els
agents vinculats, com ara l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures,
nacions i estats, el respecte a la diversitat i entre les diferents parts, entre d’altres, o
l’eficiència i l’eficàcia dels recursos emprats per a la seva implementació.
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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•

4. Objectius
La política de cooperació a Granollers s’articula al voltant dels objectius recollits a la Taula
2. S’hi inclouen, igualment, els indicadors que permetran avaluar el PDC a mig termini i
reorientar-lo fins a la seva finalització.
D’altra banda, i per facilitar el seguiment de la contribució que fa la cooperació
internacional a l’Agenda 2030 i la coherència del conjunt de les polítiques públiques del
municipi, els objectius tenen la seva correspondència amb els ODS des del seu àmbit,
afavorint el seu assoliment a d’altres països.
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Objectius

Indicadors

ODS

OE1. Facilitar la protecció i el desplegament efectiu dels drets humans, les condicions de vida de les comunitats més desafavorides i la promoció de la pau.
Empoderar les dones econòmica, social i políticament.

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Taula 2: Objectius estratègics de la cooperació a Granollers.

Mínim del 20% dels recursos per desenvolupament destinats a empoderament de les 5
dones4.

Millorar l’accés a un hàbitat inclusiu i amb serveis bàsics de Al final del primer període avaluatiu, s’han posat en marxa almenys dues accions de
qualitat.
cooperació tècnica sobre hàbitat inclusiu.

6, 7,
11

Impulsar la sobirania alimentària i un medi ambient sa, amb Al final del primer període avaluatiu, s’han posat en marxa almenys dues accions de
especial atenció a l’emergència climàtica i els seus impactes.
cooperació relacionades amb l’emergència climàtica.

2, 13,
15

Promocionar la salut pública comunitària i els hàbits saludables Al final del primer període avaluatiu, funciona regularment un programa d’esport
de vida.
inclusiu a un país del Sud global.

3

Afavorir la universalització de l’educació i la cultura.

4

Al final del primer període avaluatiu, s’ha posat en marxa almenys una acció de
suport a l’accés i la creació cultural.

Impulsar el treball digne i la transició de l’economia cap a la Es dedica entre el 10-15% dels recursos per desenvolupament destinats a polítiques
sostenibilitat.
de drets laboral5.

8,9,1
0

Col·laborar en la construcció de processos justos de pau, memòria Mínim 10% de recursos de la convocatòria de projectes destinats a construcció de
històrica i reconciliació.
pau i resolució de conflictes6.

16

OE2. Impulsar una ciutadania crítica i activa davant els reptes globals, que participi i es mobilitzi amb la societat civil organitzada.
Incidir global i localment en la cultura de pau i de la no violència Granollers haurà tingut una participació regular a la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses 4, 16
en el context bèl·lic actual.
per la Pau, relacionant-la amb el suport a processos concrets al Sud global.
Les accions de pau al municipi incidiran sobre el nou context bèl·lic i de
remilitarització.
Facilitar la comprensió de fenòmens globals com les migracions o S’hauran realitzat accions educatives conjuntes amb altres serveis municipals,
4 Al període 2017-2020 la mitjana ha estat del 16%.
5 Al període 2017-2020 la mitjana ha estat del 14%.
6 Al període 2017-2020 la mitjana ha estat del 1,5%.
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Indicadors

ODS

l’emergència climàtica, entre d’altres, i la seva vinculació local.

combinant les visions local i global.

Contribuir a la defensa d’activistes de DDHH i a la difusió de les S’haurà continuat donant suport a Ciutats Defensores del Drets Humans i accions
seves reivindicacions.
similars de protecció i sensibilització.
Augmentar el coneixement de la política i de les accions de S’haurà dut a terme anualment una acció comunicativa conjunta des de del CMCS.
cooperació entre tota la població
Publicació i difusió regular de notícies vinculades amb la política i les accions de
cooperació municipal des dels mitjans locals públics i privats.
Facilitar la participació i la mobilització de la ciutadania a favor de Al final del primer període avaluatiu, es disposa d’itineraris clars i coneguts perquè la
la justícia global.
població prengui part en accions de cooperació a Granollers i al Sud global.
OE3. Renovar i ampliar els espais de treball per a la justícia global, comptant amb totes les capacitats presents al municipi.
Reforçar les entitats locals amb menys capacitats.

S’han realitzat formacions en EGiBDH i d’altres temes per enfortir capacitats.

Obrir el espais de participació i governança a noves entitats i S’han incorporat almenys 3 nous actors de manera regular a la dinàmica del CMCS al
col·lectius.
final del primer període avaluatiu.

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Objectius

Ampliar l’agenda de la cooperació cap a la coherència de S’ha incorporat a l’agenda del CMCS el seguiment de polítiques públiques locals com
polítiques públiques.
la migració, la compra pública responsable, la transició energètica, la sobirania
alimentària al municipi i d’altres vinculades amb la justícia global.
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5. Projectes estratègics
La política de cooperació municipal s’estructurarà en un seguit de grans projectes
estratègics, que fomentin l’aprenentatge i la generació de coneixement, facilitin la seva
gestió i seguiment, i optimitzin recursos i impactes aconseguits. Es fonamenten en les
àrees d’expertesa de la ciutat i en les oportunitats que representen per connectar-la amb
processos estratègics a nivell global i local, aprofitant l’experiència local en la gestió de
projectes europeus des del municipi.
Els projectes estratègics estan delimitats per uns objectius, accions i recursos, alineats per
aconseguir certs impactes, a la mesura de la capacitat d’intervenció i mobilització de
fins la seva avaluació intermedia, i concretar anualment el seu desplegament. Exigeix, en
aquest sentit, el lideratge i la coordinació de l’equip de cooperació de l’Ajuntament de
Granollers per tal de fer-ne seguiment i mantenir el diàleg amb tots els actors involucrats,
dins i fora del municipi.

Construcció de pau
Granollers disposa d’una àmplia experiència i un reconegut lideratge en la Xarxa
d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau a nivell nacional i internacional. Des d’aquesta posició
ha participat i impulsat nombroses iniciatives, posant de manifest el paper del món local
en la construcció de la pau i en el rebuig de la violència. A més, ha desenvolupat una
intensa activitat educativa a la ciutat amb aquest enfocament, vinculant-la amb la
promoció de la memòria històrica d’un municipi víctima del bombardeig contra civils
durant la Guerra Civil Espanyola, el que constitueix una experiència molt interessant per a
d’altres municipis al món que experimenten situacions similars o intenten refer-se després
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Granollers. Cal definir-los amb certa precisió durant el desplegament del PDC, si més no

d’aquestes.
Aquest PDC continua apostant per la feina feta en el si de la Xarxa i al propi municipi,
afegint una dimensió d’acompanyament a processos semblants a d’altres territoris, més
enllà de la feina educativa (incidència política, formació i sensibilització) que s’ha tingut
fins el moment. En aquest sentit, es col·laborarà amb iniciatives de construcció de pau i
convivència des de la visió local, tant en el marc de processos post-bèl·lics o negociacions
de pau, com de contextos de violència o de creixement de discursos d’odi i exclusió. Es
fomentaran les iniciatives on la memòria esdevingui un element actiu en aquests
processos de reconciliació i justícia, cohesionador i restaurador, llegat per a les properes
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generacions. S’incorporarà també la dimensió de
gènere de la construcció de la pau i el rol específic de les dones.

Esport i valors
És innegable el rol central de l’esport a Granollers, i com aquest continua vertebrant-la
socialment, formant part del seu projecte de ciutat. La xarxa d’entitats que conformen
l’esport base i professional, així com el poder de mobilització entre famílies i persones
practicants i aficionades, suposen una gran oportunitat per arribar al conjunt de la
població, a totes les franges d’edat, barris, grups, etc. En aquest sentit, ja s’han
desenvolupat durant els darrers anys iniciatives educatives al voltant de la inclusió social o
D’altra banda, han existit iniciatives a Granollers que han mostrat les possibilitats que té
l’esport per esdevenir un vector de cooperació al voltant de l’equitat, l’educació, la pau i la
salut comunitària, tot promocionant els hàbits saludables entre la població. L’experiència
al Senegal, en concret, ha permès a més vincular la població amb origen en aquell país, de
manera que reforci el potencial integrador del que ja disposava l’esport, ara a través de la
cooperació.
Aquestes possibilitats de l’esport, però, encara estan per ser plenament explotades al
nostre país. Granollers i un petit conjunt de municipis catalans, amb el suport d’algunes
entitats i clubs locals, han esdevingut pioners en aquest camp, i des de temps enrere
mantenen contactes per llançar i liderar aquest espai de treball.
Així, el PDC impulsarà el paper de l’esport com a vehicle per a l’educació en valors, dins i
fora de Granollers, l’equitat de gènere, els hàbits saludables, la participació i la cohesió
comunitària. Se centrarà en l’ampliació del potencial educador de la ciutat, guanyant nous
espais i instruments, els quals hauran d’adaptar-se a les dinàmiques pròpies de l’esport.
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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de l’equitat de gèneres.

Dins aquest projecte, s’obrirà espai per a l’intercanvi entre joves de la ciutat amb altres
països i clubs del sud global, així com la formació de professionals esportius.

Ciutats Inclusives i Gestió Territorial
Granollers ha estat una ciutat pionera en les polítiques urbanístiques i de gestió territorial,
havent liderat iniciatives i processos que han aconseguit avançar en la sostenibilitat, la
inclusivitat i en la preservació dels béns comuns al municipi. L’experiència acumulada en
la producció urbanística amb visió de gènere o en la restauració i posada en valor d’espais
naturals, és extremadament útil per a d’altres ciutats amb problemàtiques i possibilitats
competencials similars.
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D’altra banda, des de l’Ajuntament ja s’ha participat
en el passat en experiències de cooperació tècnica, algunes amb el suport de la DIBA, en
les quals s’ha posat a disposició d’altres municipis del sud global com ara El Salvador o el
Marroc, les capacitats generades arran d’aquesta experiència de dècades de lluita activa
contra l’exclusió i les pràctiques urbanístiques abusives.
El desafiament de l’emergència climàtica, la qual s’anirà aguditzant en els propers anys, fa
necessari l’intercanvi constant de coneixements al món local, per trobar fórmules i
mecanismes que incrementin la resiliència de les ciutats, de la manera més justa possible.
És així que l’oportunitat que ofereix el canal de la cooperació entre municipis ha de ser
valorat en tota la seva magnitud, i considerat més que cap altra com una aliança entre

El PDC donarà suport, doncs, als processos d’adaptació de les ciutats i pobles a criteris
d'habitat inclusiu, amb visió de gènere, i a la gestió territorial orientada a la protecció,
valorització i articulació ambiental sostenible, en el context de l’emergència climàtica.
Atendrà a l’extensió dels serveis bàsics (aigua, residus, mobilitats, etc.), amb enfocament
de drets, i s’interessarà també per qüestions vinculades com ara l’agroecologia i la
sobirania alimentària als espais periurbans.

Nova Economia Local
Granollers ha estat històricament una ciutat amb una gran vocació comercial i amb un
lideratge econòmic amb impacte a tota la comarca, amb una considerable capacitat
d’adaptació a les crisis i de valorització de les capacitats econòmiques endògenes.
Aquesta vocació de suport envers el teixit productiu i comercial local, s’ha combinat els
darrers temps amb polítiques actives per impulsar un consum responsable, públic i privat,
o amb d’altres accions adreçades a afavorir iniciatives dins l’economia social i solidària
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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actors al mateix nivell.

(ESS). Granollers disposa d'equipaments i experiències específiques, molt interessants en
un context de transició global i de relocalització de les economies a molts països, que
intenten generar alternatives a la migració o a les activitats primàries extractivistes, llavor
de molts conflictes i injustícies socials i poc generadores de riquesa a nivell local.
Com en el cas de l’esport, la promoció de les iniciatives d’ESS té el potencial d’introduir el
treball de cooperació, amb una perspectiva global i local, a nous públics i espais,
incorporant iniciatives que tradicionalment no hi han estat considerades i que, en el cas
dels col·lectius de persones migrades, poden generar dinàmiques d’empoderament
econòmic molt interessants, a través de l’estalvi, l’accés al crèdit, la generació d’ocupació
a les comunitats d’origen i l’establiment de xarxes de comerç just.
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El PDC acompanyarà propostes adreçades a una
transició econòmica cap a la sostenibilitat des de la perspectiva municipalista, focalitzades
en la generació d’ocupació digna, la producció neta, el cooperativisme, les cadenes curtes
de producció i distribució, la transició energètica i el consum responsable, entre d’altres
elements.

Cultura global
Finalment, destacar el potencial cultural de Granollers. El nombre, les característiques i el
nivell dels equipaments i la programació de cultura a la ciutat sobrepassen l’esperable per
a una ciutat de les seves característiques. La seva vocació educadora i el desplegament
cooperació internacional.
A més, Granollers ha estat molt activa en l’Associació internacional de ciutats educadores,
una xarxa que encaixa molt bé amb la filosofia que el municipi vol imprimir a les seves
polítiques públiques, i que per la qual la cooperació internacional por constituir una
finestra d’oportunitat i un element potenciador.
En aquest sentit i des de la mirada intercultural, el PDC promourà la visió internacional i la
diversitat de la cultura, connectant-la també amb la pròpia pluralitat que els diferents
orígens han contribuït a aportar a Granollers. Situarà les iniciatives i actius culturals de la
ciutat i de la xarxa de municipis aliats com un instrument al servei de la cohesió social i de
l’educació en la ciutadania global. Fomentarà el dret a la cultura, identificant capacitats i
oportunitats en aquesta xarxa propera, que posin en valor el potencial de territoris i
comunitats. S’impulsarà el treball de programació conjunt entre els diferents serveis
responsables dins l’Ajuntament, així com iniciatives de cooperació fora de Granollers a
nivell de foment cultural, residències, coproduccions artístiques, etc.
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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efectiu realitzat del dret a la cultura fan un actiu d’un sector poc habitual en l’agenda de la

6. Modalitats
El PDC preveu les modalitats habituals per desplegar la cooperació internacional de
Granollers.

Iniciativa directa
S'entén per iniciativa directa, aquelles propostes dissenyades i liderades per l’Ajuntament
de Granollers, encara que sigui amb el suport delegat a altres administracions, entitats o
prestadors de serveis.
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A iniciativa directa de l’Ajuntament, es desenvoluparà
la gran majoria d’accions relacionades amb l’educació, recollides en el Pla d’Educació per
a la Ciutadania Global. S’implicaran diferents serveis i departaments, a més del de
cooperació, com ara cultura, esports, joventut i educació, implicats directament en les
accions de formació reglada i no reglada, i d’altres àmbits amb els que es puguin portar a
terme accions amb enfocaments compartits en el marc de la sensibilització sobre els
reptes globals, com ara igualtat, medi ambient, agroecologia, consum, etc.
Quant a la cooperació al desenvolupament, les accions de cooperació tècnica, en solitari o
amb altres municipis i administracions públiques, també seran majoritàriament dins

Concertació amb altres actors
La modalitat concertada es refereix als programes i accions que són plantejats des de la
confluència de visions, interessos, capacitats i recursos de diferents actors, normalment
combinant-ne públics i privats. La cultura de la concertació és una aposta del PDC per fer
més plural i participada la cooperació a Granollers, en un procés que haurà de ser gradual.
Aquesta obliga a establir un diàleg continu amb els actors, establint espais sectorials i
processos de treball que assegurin la transparència, la rendició de comptes i l’accés
renovat d’entitats i d’altres administracions públiques. La concertació ha de ser entesa
també com un mecanisme per facilitar la generació de coneixement, que augmenti els
impactes de la cooperació fora de la ciutat i l’abast i la qualitat de l’educació a Granollers.
Els diferents projectes estratègics preveuen l’establiment de concertacions amb aquests
actors:
•
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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aquesta modalitat, però també d’altres, tal i com es recull a la Taula 3.

L’esport de base de la ciutat i els municipis catalans interessats en l’esport, per tirar
endavant accions educatives i de cooperació per a la justícia global.

•

El FCCD i la DIBA, pel que fa accions d’ajut humanitari i cooperació tècnica, així com
d’educació.

•

Les associacions i col·lectius actius en el foment de la sostenibilitat i l’equitat de
gènere, per potenciar l’educació per a la ciutadania global i fomentar la coherència de
polítiques.

•

La xarxa d’entitats de l’economia social i solidària, per fomentar un consum
responsable i el suport a iniciatives econòmiques coherents amb la justícia global.

•

Les xarxes internacionals, en el foment educatiu i de la pau en accions de cooperació
fora de Granollers.
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Iniciativa d’altres actors
Per últim, les iniciatives d’altres actors continuaran tenint un paper molt important en la
cooperació del municipi, malgrat el PDC en prevegi la seva progressiva alineació
estratègica. L’experiència i la capacitat executora de les entitats arrelades al territori és
un actiu sense el qual no podria concebre’s aquesta política pública .
Les iniciatives es vehicularan a travès de les convocatòries públiques de projectes de
cooperació i educació per a la justícia global. Estaran adreçades al teixit d’entitats
arrelades al municipi, però també a les propostes d’altres d’implantació catalana o estatal
quan aquestes s’executin amb a recursos propis.

diferents modalitats de cooperació, línies de treball i instruments a l’abast del municipi i la
resta d’actors.
Taula 3: Projectes estratègics i modalitats de cooperació.
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El projectes estratègics s’estructuren tal i com apareix a la Taula 3, recolzant-se en les

Projectes
Acció global, referida a les accions de
Estratègic
desenvolupament i ajuda humanitària.
s
Iniciativa Directa i Concertada
Indirecta
Construcci Xarxa
Alcaldes
i Procés de pau a
ó de pau Alcaldesses per la Pau. Colòmbia
i
altres
Accions de memòria i territoris.
Pau amb municipis per Altres
processos,
identificar
cures i no violència
des de la perspectiva
feminista.
Esports i Projecte
esport Altres
iniciatives
valors
inclusiu a Kedougou vinculades
a
la
(Senegal).
promoció de l’esport
Xarxa
esport
i de base i l’educació
cooperació
,
amb amb enfocament de
municipis catalans i gènere.
Generalitat.
Ciutats
Cooperació
tècnica Serveis
públics
i
Inclusives amb altres municipis, equipaments locals a
i
Gestió DIBA i Fons Català.
municipis del Senegal
Territorial
i d’altres països.
Nova
Suport
iniciativa Promoció del treball
Economia cooperativista i foment digne i mitjans de
Local
econòmic al Senegal.
vida.
Altres
accions
de
cooperació
tècnica
amb altres municipis.
Cultura
Xarxa
ciutats Iniciativa entitats i
global
educadores
col·lectius
persones
Intercanvi i promoció nouvingudes
cultural amb municipis
al Senegal, Marroc i
Bolívia.

Acció local, referida a les accions d’educació
per a la ciutadania global.
Directa i Concertada
Indirecta
Programa
educació Convocatòria
per la pau.
d’educació per a la
ciutadania
global,
recollint
accions
sobre pau, equitat,
drets
humans,
models de consum,
Accions al programa transició energètica,
amb Esports i Igualtat. canvi climàtic, etc.
Oberta a entitats i
col·lectius socials de
cooperació i acció
local.
Accions al programa
amb Urbanisme, Medi
Ambient i Igualtat.
Promoció Comerç Just,
Km
0,
consum
responsable,
economia
social
i
solidària, amb altres
departaments.
Programació cultural Iniciativa entitats i
municipal.
col·lectius persones
nouvingudes
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7. Línies de treball i instruments
Cooperació per a la justícia global
La cooperació que Granollers porta a terme fora del municipi té a veure amb l’ OE1. Facilitar
la protecció i el desplegament efectiu dels drets humans, les condicions de vida de les comunitats més
desafavorides i la promoció de la pau. Aquest enfocament de drets al que apel·la l'enunciat de
l’objectiu estratègic fa que es pensi en una cooperació enfocada, no ja en la tradicional
idea de desenvolupament, sinó en la construcció d’estats de drets i de suport als titulars de
dimensió local d’aquests processos.
Com la resta de línies, la cooperació s’integra i s’estructura en els projectes estratègics a
través d’una sèrie d’instruments:
•

Convocatòria de projectes de cooperació. Aquest serà l’instrument principal perquè les
entitats amb base a Granollers continuïn presentant les seves propostes. La
convocatòria es dotarà d’epígrafs especials o d’altres mecanismes similars per
encabir aquestes iniciatives dins els projectes estratègics, i alinear el conjunt de la
cooperació directa, indirecta i concertada, tot respectant l’autonomia institucional.
L’Ajuntament maldarà perquè les entitats implantades a la ciutat tinguin accés al
suport municipal, donant seguiment especialment a aquelles no professionalitzades
o amb menys capacitats i treballant perquè les eventuals dificultats burocràtiques
no desincentivin la mobilització entorn a la cooperació.

•

Convenis amb entitats i altres administracions. Es podran desenvolupar acords amb
entitats d’àmbit català, estatal o internacional per a iniciatives que alimentin el
projectes estratègics o bé, com al cas del FCCD, que puguin facilitar-ne la gestió.

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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responsabilitats, obligacions i dels mateixos drets en aquesta tasca, posant l’accent a la

•

Programes conjunts amb altres administracions. Pel que fa a la iniciativa directa, es
treballarà per establir programes amb municipis catalans, la DIBA i la Generalitat,
que facilitin l’execució i augmentin els impactes de les iniciatives compartides.
Especialment, pel que fa a l’esport, es maldarà per articular una aliança que faciliti
captar nous recursos i capacitats, i posar-los a disposició dels participants, així com
capitalitzar-ne experiències i créixer en nombre d’actors, en una estratègia encara
incipient al nostre país.

•

Cooperació tècnica. En col·laboració principalment amb el Fons Català i mitjançant les
eines de coordinació que lidera, tot vehiculant la petició d’altres ens locals als
països que aquest prioritza. Es concretarà en missions curtes a terreny i seguiment
des de Granollers, per la qual cosa s’assegurarà la formació prèvia necessària de
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les

persones

que

participin

des

d’altres

departaments i àmbits, així com la incorporació de les tasques de cooperació a les
seves funcions.

Acció humanitària
L’acció humanitària, sigui d’emergència o de llarga durada, també es refereix a l’OE1. Fa
referència a les intervencions adreçades a salvar vides humanes en escenaris de
catàstrofes naturals o conflictes bèl·lics, i a proporcionar el mitjans necessaris perquè
persones i comunitats puguin subsistir fins a valdre’s pels seus propis mitjans.

emergència, s’aprofitarà la capacitat del FCCD o s’atendrà directament a les propostes de
les entitats a Granollers, a mida que apareguin.
Les accions de refugi, ateses les diferents crisis i la seva creixent recurrència i impacte,
seran abordades amb un mecanisme especial, capaç de comptar amb el suport de la
població i de les entitats locals, seguint els estàndards de funcionament i les estratègies
marcades des del Comitè Català d'Acció Humanitària i d'Emergència i les instàncies
competents de l’Administració Central. En particular, el municipi continuarà donant suport
al refugi de persones provinents de la comunitat i dels campaments saharauis, estenent el
conveni de col·laboració actual amb l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de Granollers.

Educació per a la ciutadania global
L’educació per a la ciutadania global comprèn el programes i accions adreçats al conjunt
de la ciutadania de Granollers, dins l’OE2. Impulsar una ciutadania crítica i activa davant els reptes
globals, que participi i es mobilitzi amb la societat civil organitzada. No es limita a les qüestions del
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Pel que fa a la participació en ajut humanitari d’emergències i accions de reconstrucció post-

desenvolupament ni a la rendició de comptes sobre les accions realitzades fora de la ciutat
en aquest àmbit, sinó que abasta el treball al voltant de la pau i els drets humans en
general. En aquest sentit, l’esperit del PDC és articular la feina entre totes aquestes
dimensions educativa i reforçar la seva coherència interna.
A més, des d’un enfocament de justícia global, l’educació per a la ciutadania global intenta
vincular-se amb la dimensió local de reptes com la sobirania alimentària, la salut, la
transició energètica, l’equitat o l’emergència climàtica, entre d’altres. En el marc de
l’acompliment dels ODS i de l’Agenda 2030, intenta treballar amb un visió de conjunt en
tots els seus formats, que faciliti la comprensió crítica i la mobilització de la població pel
que fa a hàbits de consum o de la seva acció ciutadana.
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El PDC preveu la realització d’un Pla d’Educació per a la
ciutadania global, que estructuri totes les accions dins l’esquema dels projectes estratègics i
d’aquelles que no tingui sentit encabir-se en aquests però siguin igualment necessàries.
Aquest pla generarà una programació anual, construïda entre els diferents actors
involucrats i i contemplarà diferents aspectes:
•

A nivell de formació, la saturació dels centres educatius no aconsella augmentar
l’oferta cap aquests. Es mantindrà, però, el catàleg d’activitats, en el qual poden
participar les entitats presents a a la ciutat amb les seves propostes a través de la
convocatòria pública, així com el cicle d’activitats liderades des de l’Ajuntament en
donarà cabuda a propostes formatives amb una necessitat ben identificada als
centres lectius com les maletes educatives o els projectes de recerca.
El PDC planteja una nou esforç en formació no reglada, que se centrarà especialment
en el món de l’esport i amb els clubs de base, amb la col·laboració del Consell de
l’Esport. Amb aquest es dissenyarà un seguit d’accions de formació en valors,
equitat i inclusivitat, que es connectaran amb les accions de cooperació fora de
Granollers.
També amb El Gra, equipament de joventut, s’introduirà una oferta formativa per
portar el món de la cooperació i les qüestions de la justícia global al jovent fora de
les aules. Es treballarà amb L’Arrel-Fòrum de les adolescències per introduir
progressivament a la formació 360 aquest enfocament.

•

La sensibilització es basarà fonamentalment en la feina de les entitats, amb el suport
que rebin a través de la convocatòria pública. El PDC fa una aposta per ampliar a
d’altres organitzacions que no venen del món de la cooperació però sí que treballen
el paradigma de la justícia global des de la dimensió local. Aquestes són importants

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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col·laboració amb el FCCD, la DIBA i d’altres institucions. La convocatòria pública

per renovar i potenciar la feina en una sèrie d’eixos que guanyaran pes i atenció
social en els propers temps, com ara l’agroecologia, el consum responsable,
l’emergència

climàtica

o

l’equitat

de

gènere,

entre

d’altres.

La programació cultural serà també un espai on introduir de manera periòdica
continguts vinculats amb la justícia global, de manera coordinada amb el servei i
els equipaments responsables
•

Participació i mobilització. Els propers Plans joves recolliran la necessitat estratègica
d’incentivar l’associacionisme juvenil entorn a la justícia global. Es preveuran
accions de suport i orientació, a més de les de formació al jovent, aprofitant també
la

connexió

amb

el

món

de

l’esport.

Es potenciarà el voluntariat en entitats dedicades a la justícia global al Servei
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d’informació juvenil, facilitant la connexió amb
ONG

locals,

catalanes,

estatals

i

del

sud

global.

Des del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat es podran liderar campanyes i
activitats que visibilitzin el treball col·lectiu de les entitats de la ciutat i la
importància de la política de cooperació.
•

Incidència política. El rearmament i l’auge de la lògica bel·licista fan més necessari
que mai el treball d’incidència política per la pau i la no-violència des del món local.
En aquest sentit, la participació en la xarxa d’Alcaldes i alcaldesses per la pau
esdevé

totalment

pertinent.

El PDC proposa mantenir aquesta implicació, connectant-la estratègicament amb
ciutat a nivell global.
•

Comunicació. El PDC preveu un Pla de Comunicació que potenciï totes les accions i
formats previstos al Pla d’Educació, i que impliqui als mitjans locals en la tasca de
situar

la

justícia

global

a

l’estratègica

comunicativa.

Com a accions urgents, es renovarà el web municipal i es dotarà de mitjans
suficients per alimentar els canals i xarxes social actuals.

9. Prioritats geogràfiques
El present PDC té una aproximació eminentment sectorial, raó per la qual opta per
organitzar-se en projectes estratègics temàtics, basats en les capacitats presents i que
alhora contribueixin a les polítiques públiques de la ciutat.
D’altra banda, els principis d’eficiència i eficàcia obliguen a la concentració dels recursos,
per

facilitar

l’avaluació

dels

impactes,

la

capitalització

de

coneixements

i

el

desenvolupament d’accions de llarg recorregut.
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les accions de sensibilització i la projecció que el lideratge a la xarxa confereix a la

Atesa la necessitat de les ONG de cofinançar accions amb fons de diferents
administracions públiques, cal tenir en compte la noció de països prioritaris que aquestes
apliquen. Malgrat aquest fet, el principi municipalista obliga a afegir una lectura local de la
idea de concentració geogràfica.
En aquest sentit, el pla es focalitza de manera no restrictiva, en l’acció local a algunes
zones del món, tot atenent als següents criteris:
•

Municipis i regions amb processos de pau en marxa o situacions de violència
generalitzada, violació dels drets humans, involució democràtica i assetjament de la
societat civil, en especial a Colòmbia, Amèrica Central i la Mediterrània.
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•

Municipis i regions d’origen de la població nou

vinguda a Granollers, en especial Marroc, Senegal i Bolívia.
•

Municipis amb les que es col·labori a través de les xarxes internacionals en què es participa.

•

Municipis i regions de qualsevol país prioritari per a l’ACCD o l’AECID, o classificat com a
poc desenvolupat segons el seu IDH, podrà rebre suport.

10. Recursos i Capacitats
Pel que fa als recursos financers, Granollers manté la seva aposta per recuperar
progressivament el pressupost fins el 0,7% del ingressos propis de lliure disposició durant
dependrà, d’una banda, de la constitució del programes estratègics i, d’altra banda, de les
possibilitats d’implementació d’aquests cada exercici.
En qualsevol cas, es mantindrà una estructura similar a l’actual, refermant l’aposta per
l’educació per la ciutadania global a Granollers i, en especial, amb l’esforç singular que la
ciutat en matèria de construcció de pau.
Quant els recursos humans, l’equip de cooperació internacional, encarregat de desplegar
les accions de desenvolupament, educació i ajut humanitari guanyarà en noves capacitats,
de manera gradual durant la primera part de l’execució del PDC. Es constituirà un equip
reforçat, capaç de dissenyar i organitzar els projectes estratègics, així com d’identificar
contraparts i dinamitzar el suport d’altres instàncies l’Ajuntament de Granollers i de la
ciutat. Aquesta implicació amb recursos humans serà fonamental per aconseguir una
veritable transversalització de la cooperació: es preveu la col·laboració activa dels serveis
encarregats d’educació, joventut, igualtat, cultura, promoció econòmica, medi ambient,
urbanisme i acció comunitària, principalment, així com dels equipaments associats.
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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el període de vigència del PDC. La distribució de recursos en funció de línies i modalitats

Aquest suport en recursos i alineació amb la política de cooperació es recollirà en les
diferents planificacions sectorials que es facin durant els anys de vigència del PDC.

11. Actors i Aliances
L’Ajuntament

de

Granollers

promou

una

cooperació

internacional

basada

en

la

col·laboració amb diferents actors i l’establiment d’aliances que permetin assolir el màxim
impacte amb la major eficiència possible en la implementació de l’Agenda 2030, la
promoció de la pau i la defensa dels Drets Humans. Entre aquests, cal destacar-ne:
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•

Entitats locals de cooperació, continuaran sent les

principals executores de les accions a Granollers i fora de la ciutat. En aquesta
etapa s’espera d’elles que augmentin la seva involucració en les accions d’educació
per a la justícia global a Granollers, i que facin del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat (CMCS) un espai capaç de liderar la visibilització d’aquesta política
davant la ciutadania.
•

Entitats agroecologistes, ambientalistes, feministes, culturals i societat civil organitzada en
general, aportaran la seva visió local dels reptes globals i la seva capacitat per
connectar amb un públic més ample. Amb el seu suport es podrà aprofundir en la
coherència de les polítiques públiques i el seu alineament amb la justícia global.
estratègics previstos pel PDC.

•

Col·lectius i entitats de persones migrades, facilitant la connexió amb els seus països
d’origen, pel que fa al desenvolupament, i les accions de caire educatiu i cultural a
Granollers.

S’aprofitarà

la

seva

participació

a

federacions

i

articulacions

supramunicipals per millorar la coordinació de les accions que s’impulsin des del
PDC.
•

Clubs esportius i d’altres iniciatives esportives i culturals, com a nous espais per a la
mobilització i l’educació per a la ciutadania. S’aprofitarà el poder de convocatòria i
s’acompanyarà en la seva inclusió progressiva, amb metodologies, formats i
continguts adaptats als diferents espais i públics.

•

Administracions locals catalanes. El caire municipalista de la cooperació de Granollers,
així com els principis d’eficàcia, eficiència i de construcció d’aliances, obliguen a
l’entesa amb altres ciutats en la construcció de projectes conjunts. A banda de
l’esport, la cooperació tècnica és l’altra espai on cal anar de la mà d’iniciatives que
sorgeixin del món local més proper, aportant les capacitats a l’abast.

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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Podran participar en el CMCS i en les accions contingudes dins els projectes

•

Altres departaments i serveis de l’Ajuntament de Granollers, pel que fa a programes i
estratègies conjuntes i la cooperació tècnica. L’estratègia transversalitzadora i de
posada en valor de les capacitats locals del present PDC, obliga a activar una
col·laboració constant amb diferents àrees de l’Ajuntament, a la participació i a la
coproducció en les diferents línies de treball. Aquest esforça es lidera des de
Cooperació, amb la complicitat de la resta de serveis i departaments municipals.

•

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el qual ha de donar suport tècnic en la
gestió de la cooperació a terreny mitjançant la valoració de propostes, seguiment,
avaluació, representació, etc. La tria de prioritats geogràfiques amb la seva
presència a terreny, assegura un suport més eficient en aquest sentit. També pel
que fa a la cooperació tècnica, la participació en els seus mecanisme de coordinació
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fa possible activar aquesta eina amb més
garanties d’eficiència i impacte. Finalment, esdevé un actor clau en la gestió de
campanyes d’emergència humanitària o programes com Ciutats Defensores.
•

Diputació de Barcelona, eventual articulació de propostes de cooperació amb altres
municipis del territori, especialment al Marroc, i suport tècnic i econòmic per a
l’avaluació de les accions i la producció i realització de continguts i activitats de
caire educatiu. També es participarà als espais d’intercanvi com l’Espai de Treball
en Educació de la Ciutadania Global i l’Espai d’Intercanvi en matèria de Planificació
Estratègica de Cooperació al Desenvolupament, els quals representen un referent
tècnic i polític molt important per al municipi.
Generalitat de Catalunya, com a paraigües de la política de cooperació al territori i per
l’eventual suport que pot proporcionar a l’aliança de cooperació en esport.

•

Xarxa ciutats educadores. La Xarxa disposa d’un potencial que cal ser aprofitat en
aquest període, a fi i efecte de localitzar partners i experiència per intercanviar, i on
desplegar els projectes estratègics, especialment el relatiu a l’accés global a la
cultura. També, pel que fa a la renovació constant de les pràctiques educadores a
la ciutat, en el conjunt de projectes.

•

Alcaldes/ses per la pau. Per a Granollers, continuarà sent un dels espais de més
projecció estatal i internacional del municipi, dedicant-hi importants recursos
econòmics i el seu lideratge. La xarxa servirà també per identificar eventualment
iniciatives de cooperació internacional, que puguin enquadrar-se en el projecte
estratègic específic.

12. Accions estratègiques
Per desplegar l’actual pla, caldrà implementar un seguit d’accions estratègiques, el
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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•

cronograma aproximat de les quals es recull a la Taula Taula 4:
•

Identificar els mecanismes i l’organització necessària a la interna de l’Ajuntament
per tal de transversalitzar la cooperació i facilitar la coordinació amb d’altres serveis i
polítiques.

•

Elaborar estratègies conjuntes i plans amb altres departaments i amb totes les xarxes
en les quals es participa, locals, nacionals i internacionals, que facilitin l’alineament
amb el PDC.

•

Estudi l’eficiència en la gestió. S’encetarà una reflexió i una diagnosi interna per
identificar els punts febles i les millores de gestió al servei de cooperació, també en
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relació

amb

la

resta

de

l’estructura

de

l’Ajuntament, que puguin ser aplicades durant el desplegament del PDC.
•

Renovar i ampliar els espais locals de governança, revisant-ne el funcionament i
eixamplant la seva agenda política, amb visió de coherència i justícia global.
S’enfortirà també la vinculació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i
del Consell Assessor de Can Jonch amb els altres consells de la ciutat, per reforçar
la transversalitat i la participació ciutadana.

•

Reestructurar l’equip professional i adquirir noves capacitats per al disseny i la gestió
dels projectes estratègics. L’equip gestionarà de manera coordinada les diferents
línies de treball (desenvolupament, educació i ajuda humanitària) i participarà
d’instruments.

•

Reformar les convocatòries de projectes de cooperació i sensibilització per facilitar el
treball en base a projectes estratègics i l’aplicació de l’enfocament de drets humans
i de gènere. S’introduiran criteris de selecció que afavoreixin l’alineament de les
propostes de les entitats amb el projectes identificats en aquest PDC, tant pel que
fa a l’acció local com la global, facilitant la participació en ells de noves entitats i el
suport a les seves propostes.

•

Identificar accions de cooperació tècnica. L’Ajuntament farà una identificació a la
interna dels recursos humans disponibles per a dur a terme accions de cooperació
tècnica, especialment dins el marc dels projectes estratègics. Les persones
participants rebran la formació necessària i es facilitaran els mitjans i les condicions
laborals per introduir aquestes noves funcions dins les seves tasques ordinàries.

•

Pla d’Educació per a la ciutadania global. S’articularà una pla plurianual que inclogui
totes les accions educatives a la ciutat, comprenent la formació i la sensibilització,
així com aquelles accions d’incidència política que com a municipi puguin liderar-se.
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conjuntament de la posada en marxa dels projectes estratègics i del conjunt

Aquest Pla tindrà en compte tant la defensa i promoció dels drets humans, com les
accions de promoció de la pau i no violència, o la divulgació i rendició de comptes
de les accions de cooperació al desenvolupament entre el conjunt de la població.
Amb caràcter anual, es construirà una programació, en coordinació amb la resta de
serveis municipals involucrats en matèria de joventut, esports, educació i cultura.
•

Pla de comunicació. Per reforçar les accions educatives i la visibilitat de la cooperació
en general, es construirà un pla comunicatiu amb la participació dels mitjans locals,
públics i privats. S’identificaran els canals, públics i missatges, a partir de l’anàlisi
de la percepció entre la població d’aquesta política pública i dels temes estratègics
que vol tractar el PDC. S’integrarà l’enfocament en la justícia global de l’acció
municipal en el conjunt de la comunicació corporativa de l’Ajuntament.
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•

Formació per enfortir els enfocaments de drets

humans i gènere. Les entitats més petites i no professionalitzades amb base a
Granollers, rebran suport per aplicar gradualment l’EGiBDH.
•

Sistema indicadors de gènere. En col·laboració amb el Servei d’Igualtat de gènere i
LGTBI+, es dissenyarà un sistema d’indicadors i un sistema de revisió i assessoria
per assegurar la implantació de l’enfocament de gènere, acompanyant la transició
durant el desplegament del PDC.

•

Instal·lar l’aliança de cooperació orientada a l’esport amb altres municipis catalans.
Impulsar l’esport de base com un vector de cooperació necessitarà del suport mutu
amb d’altres municipis que han identificat la seva importància estratègica. Durant
per poder intercanviar experiències i recursos, així com involucrar a d’altres
administracions i institucions.

•

Avaluacions estratègiques de projectes de llarga durada. Amb el suport de la DIBA, es
programaran avaluacions d’aquelles intervencions que hagin rebut suport continuat
des de l’Ajuntament de Granollers durant els darrers anys. Aquestes avaluacions es
plantejaran com un procés d’aprenentatge col·lectiu i com una eina per dissenyar la
contribució de les entitats als projectes estratègics del PDC.

•

Avaluar de manera intermedia el Pla. El PDC ha estat concebut per abastar la durada de
l’Agenda 2030 i la planificació estratègica de ciutat, com a marcs de referència i als
que contribueix. Per tal d’ajustar-se a les necessitats canviants en tot aquest
període, es preveu una avaluació a mig termini, que permeti introduir les
reorientacions pertinents.

Taula 4: Cronograma d'activitats estratègiques
Anys
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la vigència del PDC, es treballarà per construir un espai de col·laboració entre tots,

Accions

202
2023
2
2S 1S 2S

2024
1S

2S

2025
1S

Fins
2030

2S

Transversalitzar la cooperació
Elaborar estratègies conjuntes i plans
Estudi l’eficiència en la gestió
Renovar i ampliar els espais locals de governança
Reestructurar l’equip professional
Reformar les convocatòries
Identificar accions de cooperació tècnica
Pla d’Educació per a la ciutadania global
Pla de comunicació
Formació per enfortir els enfocaments de drets humans i
gènere
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Sistema
indicadors de gènere
Instal·lar l’aliança de cooperació orientada a l’esport
Avaluacions estratègiques de projectes de llarga durada
Avaluar de manera intermedia el Pla

Avaluació i Seguiment
Tal i com s’ha indicat, el PDC promourà l’avaluació de les accions que han gaudit del
suport municipal durant els darrers anys. Aquestes avaluacions es realitzaran amb el
suport de la DIBA o amb recursos propis, escollint aquells projectes amb prou entitat,
generació de coneixement. Les lliçons apreses han de servir de manera col·lectiva al
conjunt d’entitats locals per millors les seves accions, també des d’un punt de vista
educatiu al municipi.
L’avaluació intermèdia del PDC servirà per redefinir objectius i accions estratègiques, en
base als indicadors establerts i d’altres elements que es puguin definir en la metodologia
que s’estableixi. Permetrà ajustar el PDC al període final del desplegament de l’Agenda
2030 al municipi, aprofundint en la coherència i en la transversalitat de les polítiques
públiques locals, així com el seu alineament amb la justícia global.
Es preveu un seguiment directe de les accions de cooperació, en qualsevol modalitat, a
nivell tècnic i polític. Es realitzarà una missió anual, pel cap baix, en la qual podran
participar els actors presents al CMCS, i que servirà també per retre comptes davant la
ciutadania.
El PDC es concretarà en successius plans anuals, que concretaran les accions i
convocatòries per a cada exercici. Serà presentat davant el CMCS amb prou antelació per
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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durada, recursos i altres elements que els facin interessants des d’una perspectiva de

incorporar les aportacions dels diferents actors i les accions liderades per aquests al
municipi. A la fi de cada exercici, se’n farà una valoració del seu acompliment, que servirà
per confeccionar el següent pla anual.
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Annex 1. Metodologia d’elaboració
del Pla Director.
A continuació es descriu el procés metodològic tenint en compte la feina que es va portar
a terme en els diferents espais i nivells de decisió:
•

ANÀLISIS DE DADES
En un primer moment es va fer un procés de recopilació de dades per analitzar
quantitativament el pressupost destinat i l'execució del pressupost de cooperació
pel període de 2017-2020. Els aspectes més rellevants d'aquesta anàlisi es mostren

•

TALLERS
En segon lloc, es van realitzar un total de 5 tallers amb les entitats en el marc del
Consell de Cooperació durant el mes de març de 2022, amb la participació activa de
•

Entitats que assisteixen regularment al Consell

•

Regidor de cooperació i drets humans,

•

Assessora/coordinadora de l’àrea

•

Regidors dels diferents grups municipals (ERC, JxCat, C’s)

•

Responsable tècnic de cooperació

•

Responsable tècnica de memòria, pau i drets humans.

En un primer taller es va fer una devolució dels aspectes quantitatius citats
anteriorment, i en els següents es van abordar els aspectes més rellevants del proper
PD: eixos prioritaris, instruments, l’alineament amb les activitats de l’EpJG, aspectes
estructurals a millorar (comunicació, voluntariat i participació de la ciutadania,
a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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a dalt, en aquest mateix document.

funcionament del Consell de cooperació, etc)
•

ENTREVISTES EN PROFUNDITAT
Per altra banda, es van dur a terme 27 entrevistes en profunditat entre les quals 7
van ser a persones tècniques o voluntàries de les entitats de cooperació i
desenvolupament que participen en el Consell de Cooperació de Granollers: 10 a
personal

tècnic

i

responsables

municipals

dels

diferents

departaments

de

l'Ajuntament de Granollers; 5 a decisors/es polítics per tal de transversalitzar la
cooperació al desenvolupament en diferents àrees de gestió (alcaldia, medi
ambient, Igualtat, educació i joventut); 3 amb entitats arrelades a Granollers, però
no exclusivament pertanyents al teixit d'entitats de cooperació i que no participen
en el Consell de Cooperació, relacionades amb feminismes, diversitat d'origen,
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economia social i solidària, cooperativisme i
producció ecològica; 1 entrevista a una persona experta pertanyent al Consell
Assessor de Can Jonch i finalment, una reunió de seguiment amb decisors/es i

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Altres / Còpia Document amb Codi Segur de Verificació (CSV): 14161244335514645162 . Podeu validar-ho

tècnic de cooperació.
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El pla de treball, amb les entrevistes realitzades i objectius dels tallers, resta reflectit a la
taula 5:
Taula 5: Persones i àmbits participants al procés

Partits polítics i govern
25/10/21Álvaro Ferrer Vecilla (Regidor de
cooperació, drets humans i esports)
24/02/22- Albert Camps (Regidor Medi Ambient i
espais verds)
28/02/22- Josep Mayoral Antigues (Alcalde)
2/03/22- Álvaro Ferrer Vecilla/ Carme Barbany/
Joan Carles Cusell: Reunió de seguiment.
22/03/22- Mª del Mar Sánchez Martínez (Regidora
d’igualtat de Gènere i LGTBI+)
28/03/22- Francesc Aroles (Regidor d’educació,
infància i adolescència)
Responsables municipals
25/10/21- Joan Carles Cusell Galícia (Tècnic de
cooperació i solidaritat)
16/12/21
–
Carme
Barbany
(Assessora/
coordinadora)
21/01/22 – Mireia Noguès (Tècnica memòria, pau i
drets humans)
26/01/22- Gemma Roquet (Responsable tècnica de
planificació estratègica Agenda 2030)
02/02/22- Vicenç Planes (Tècnic de dinamització
agrària)
07/02/22- Anna Sellarès (Agent d’igualtat de
gènere)
21/02/22- Jaume Casacuberta (Cap de servei de
participació i joventut)
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Entrevistes

28/02/22- Paco Cruz (Tècnic al servei
participació i relacions ciutadanes)
Tallers presencials al Consell de Cooperació

de

22/03/22- Ester Cruz (Cap de servei d’educació i
infància)
04/04/22- Pere Gabern (Director del servei
d’educació i esports)
Entitats i altres
17/12/21– Ramón Hirujo i Joaquim Quintana
(voluntari i delegat comarcal respectivament Mans
Unides)
17/12/21Lourdes
Odena(Junta
directiva
Cooperacció)
13/01/22- Xavier Barreda (tècnic de projectes
Alkaria)
24/01/22- Esther Caballé i Quim Fornés (Tècnica i
col·laborador respectivament de Fundació Pau i
Solidaritat)
25/01/22- Bernat Escudero (col·laborador Fundació
Josep Comaposada- Sindicalistes Solidaris)
02/03/22Encarna Martínez (Presidenta de
l’Associació d’amics i amigues del poble saharaui
de Granollers)
04/03/22- Junta Directiva de Sorotopia
21/03/22- Comunitat senegalesa de Granollers
28/03/22- Pol Garcia Acedo (Junta Directiva
Fundació Handbol Granollers. Cap del projecte
Kèdougou i de la trobada «Coaliment»)
26/03/22- Jordi Armadans (Membre del Consell
assessor Can Jonch)
11/05/22- Alexia de Udaeta (Presidenta de la
Magrana vallesana)

24/02/22- Objectiu: compartir anàlisi de dades de l’execució del pressupost de cooperació, pau i
solidaritat pel període 2017-2020
01/03/22- Objectiu: Fixar l’estructura de continguts del futur pla i sectors principals de la cooperació de
Granollers pels propers anys.
07/03/22- Objectius: Fixar els objectius i els principis rectors del Pla. Reflexió sobre el Consell de
Cooperació (composició i funcionament)
14/03/22- Objectius: Alinear l’acció de cooperació amb l’acció de EpJG i identificació d’espais i
instruments d’actuació conjunta.
21/03/22- Objectius: Abordar les qüestions estructurals de la governança del pla: participació ciutadana,
comunicació de les accions, necessitats formatives per entitats, millora d’instruments: avaluacions,
convocatòries.
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Annex 2. Elaboració d’entrevistes.
Per l'elaboració d'aquest PD es van dur a terme 27 entrevistes en profunditat i
semiestructurades.
Sobre el contingut de les entrevistes, aquestes es van plantejar amb un doble objectiu:
•
•

D’una banda, fer un anàlisi diagnòstic de l'acció de cooperació dels darrers anys.
D’altra altra, fer sondeig sobre les millores a aplicar i sobre la direcció a emprendre

Sobre els criteris de selecció d'informants:
•

Pel que fa als i les responsables municipals, siguin tècniques o polítiques, es va
buscar el coneixement i experiència transversal, més enllà del contingut específic
de la cooperació i l' EpJG.

•

Pel que fa a les entitats, es van buscar aquelles que han format i formen part activa
del CMCS de Granollers, a proposta del tècnic de cooperació internacional.

•

Pel que fa a entitats locals que no formen part del Consell, es va fer una cerca en
internet en funció de les informacions d'interès que anaven sortint de les
entrevistes amb els actors, i que eren rellevants per la ciutat de Granollers. També
aquelles que a proposta de la tècnica de memòria, pau i solidaritat es veien
rellevants.

A causa de les dificultats derivades de la COVID, una part de les entrevistes s'han fet en
línia i una altra, presencialment, sobretot a mesura que la situació s'anava normalitzant.
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de la política de cooperació futura de Granollers.

El guió de les entrevistes es va fer tenint en compte la posició de cada tipus d'actor
(responsables municipals i tècnics/es o voluntàries d'entitats) i la informació que es podia
extreure. Tot i que les entrevistes van ser semiestructurades i obertes, es va fer un guió
de partida, tot i que aquest guió és un esbós inicial per engegar converses de profunditat
molt riques en informació, impressions, idees, propostes, totes elles recollides de diferents
maneres en aquest pla. Els guions, depenent si l'entrevista era dirigida al responsable
municipal o a les entitats, es detallen a continuació:
Per als responsables municipals:
•

Quines són les funcions i competències de la vostra àrea de treball dins
l'Ajuntament?
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•

Quines d'aquestes penseu que poden tenir

relació o interès per a la cooperació internacional o l'educació per a la ciutadania?
•

Ha existit cap experiència de participació en accions de cooperació tècnica a
d'altres països? Hi hauria voluntat per fer-ho en el futur?

•

Quines dificultats detecteu per articular-vos amb la política de cooperació i
participar de les seves accions? Què caldria modificar o incorporar a nivell polític i
tècnic?

•

Coneixeu l'Agenda 2030 de Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible? S'han desplegat al vostre municipi? S'ha treballat o previst cap
mecanisme per assegurar la coherència de polítiques a l'actual govern?
Com penseu que veu la ciutadania la cooperació? Com penseu que s'ha de
comunicar?

Per els regidors sense responsabilitats de gestió o govern:
•

Coneixeu l'actual política de cooperació del municipi? En destaqueu algun tret o
activitat en concret? Com us la imagineu en el futur?

•

Per què penseu que Granollers hauria de fer cooperació internacional? Hauria
d'existir cap mena de retorn cap el municipi?

•

Sota quins principis pot esdevenir aquesta una política de ciutat i de consens?

•

Granollers col·labora amb d'altres municipis, posant en valor la seva experiència
tècnica i de gestió, què en penseu?

•

Penseu que la població coneix aquesta política? Què caldria fer perquè millorés
aquest coneixement?

•

Serà compatible l'impacte de la COVID amb la cooperació? Quins riscos hi veieu els
propers anys?

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Altres / Còpia Document amb Codi Segur de Verificació (CSV): 14161244335514645162 . Podeu validar-ho

•

Per a les entitats i altres:
•

Informació sobre l’entitat i la vostra trajectòria amb ella

•

A quines dificultats creus que s'enfronten més sovint les entitats del tercer sector?

•

Quina valoració feu del departament de cooperació de l’Ajuntament? En quins
àmbits hauria de millorar la seva tasca?

•

Formeu part de la Comissió de Cooperació? Quina és la teva valoració? Com creus
que es podria reforçar?

•

Què n’opines de la dotació econòmica anual destinada al pressupost de
Cooperació?

•

Quines línies estratègiques creus que hauria de tenir el nou Pla Director de
Cooperació?

Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Granollers (2022-2030)

42

•

Estàs assabentat/da de les activitats i projectes

que es duen a terme des del Departament de Cooperació?
•

Creus que l’Ajuntament necessita millorar la seva comunicació vers les entitats del
tercer sector? De quina manera?
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•

Comentaris i peticions.
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Recuperat

en

data

27/05/2022

de

https://sorotopia.org/es/inicio/
•

Associació de consumidors i productors La Magrana Vallesana. Recuperat en data
27/05/2022 de https://lamagranavallesana.cat/

•

Can Jonch, centre de Cultura de Pau. Ajuntament de Granollers. Recuperat en data
27/05/2022 de https://www.granollers.cat/can-jonch
Enfocament de Gènere i basat en drets humans (2016). Agència Catalana de
Cooperació

al

Desenvolupament

.

Generalitat

de

Catalunya

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/01accd/
Ajuts_Subvencions/2016/20160304_EGIBDH_2016.pdf
•

Granollers, ciutat educadora. Ajuntament de Granollers. Recuperat el 27/05/2022.
https://www.granollers.cat/educacio/granollers-ciutat-educadora.
Internacional

de

Ciutat

Educadores.

Recuperat
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27/05/2022

de

https://www.edcities.org/ca/tag/xarxa-estatal-de-ciutats-educadores/.
•

Guia d’activitats i recursos per als centres educatius de Granollers. Ajuntament de
Granollers. Recuperat en data 27/05/2022 de https://www.granollers.cat/guiaactivitats-recursos

•

II Pla d’Igualtat de gènere i ciutadania de Granollers 2028-2022. Ajuntament de
Granollers. Recuperat en data 27/05/2022 de https://www.granollers.cat/igualtat-deg%C3%A8nere2/iii-pla-digualtat-de-g%C3%A8nere-de-ciutadania

•

Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Catalunya 2019-2022.
Generalitat

a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Altres / Còpia Document amb Codi Segur de Verificació (CSV): 14161244335514645162 . Podeu validar-ho

•

de

Catalunya:

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/02dgcd/PlaDirector/
pla-director_2019-2022_maquetat.pdf
•

Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers 2017-2020. Ajuntament de
Granollers.

Recuperat

en

data

27/05/2022

de

https://www.granollers.cat/can-jonch/pla-director-cooperacio-al-desenvolupament
•

Pla estratègic Granollers 2030. Ajuntament de Granollers. Recuperat en data
27/05/2022 de https://www.plaestrategicgranollers.cat/

•

Pla de projecció exterior de Granollers (2014) . Ajuntament de Granollers.
Recuperat
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https://www.granollers.cat/sites/default/files/usuaris/u745/pla_projeccio_exterior_gra
nollers.pdf
•

Programa valors i esports per a escoles i instituts. De la Guia d’activitats i recursos
per als centres educatius de Granollers. Ajuntament de Granollers. Recuperat en
data 27/05/2022 de https://granollers.cat/resposta-educativa/programa-de-valors-iesport-escoles-i-instituts
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Objectius per al Desenvolupament Sostenible (2015). Nova York. Nacions Unides.
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