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Presentació 
 

L’Informe sobre el desenvolupament humà de l’any 2020 del programa de les Nacions 

Unides per al Desenvolupament (PNUD) alerta que el desequilibri planetari i social 

plantegen desafiaments interrelacionats que interactuen en un cercle viciós, agreujant-

se mútuament. En el marc dels esforços per posar l'ésser humà en el centre del 

desenvolupament i orientar l'economia per satisfer les necessitats humanes de manera 

justa i sostenible en relació als límits del planeta, l’Agenda 2030 planteja una estratègia 

transformadora basada en la defensa dels drets humans i una governança democràtica 

i coresponsable entre els agents de la societat i governs, inclosos els locals. 

En aquest marc, Sant Cugat del Vallès fa un pas endavant l’any 2021 en la integració 

transversal de l’EBDH en el conjunt de les polítiques públiques, esdevenint un objectiu 

de govern per un desenvolupament humà sostenible alineat amb els Objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. El 

municipi, en aquests quatre anys, ha consolidat  el foment de la cultura de pau a través 

de línies d’acció emblemàtiques com ara les activitats promogudes en els centres 

educatius del municipi en cultura de pau, les campanyes de ciutat com ara la celebració 

del dia de la Pau, l’impuls de recerques i diagnòstics específics per part d’entitats 

especialitzades i l’acolliment de persones defensores dels drets humans en el marc del 

Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans.  

Aquests són només uns exemples que les iniciatives que han anat consolidant aquesta 

vocació del municipi en el foment de la cultura de Pau basada en la defensa dels Drets 

Humans, i que culmina l’any 2021 amb l’inici d’un  procés d’elaboració d’una Agenda de 

convivència i pau a Sant Cugat, amb l’objectiu de garantir els drets de ciutadania de la 

població reforçant la dimensió local dels drets humans.  

En aquest marc, el Pla Director que es presenta consolida el paper estratègic de 

l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global (ECG) com a instrument 

catalitzador dels processos de canvi necessaris per revertir les desigualtats socials i els 

impactes de l’activitat humana al medi ambient i les funcions dels ecosistemes que 

sustenten la vida i les societats. Per emfatitzar la urgència de revertir les causes i els 

factors que estan generant les desigualtats socials i els impactes ambientals, el Pla que 

es presenta incorpora l’Educació per a la Justícia Global (EJG) com a estratègia de 

transformació 1 . Aquest enfocament educatiu proporciona eines que fomenten una 

reflexió sobre les causes estructurals que generen les desigualtats, els conflictes i els 

impactes ambientals al món, per qüestionar i transformar el model social, polític i 

econòmic que les generen. Addicionalment, es fomenta la comprensió de la pertinença 

a un sol món i es generen processos de presa de consciència sobre el rol que totes les 

persones poden tenir en la promoció de la justícia social i l’equitat, l’acció transformadora 

i la generació d’alternatives des d’una presa de decisions individual i col·lectiva més 

responsable.  

 

A partir de la consolidació de les capacitats dels agents de la cooperació al municipi, del 

coneixement i saber fer generat, aquest nou Pla Director planteja el repte de fer un pas 

                                                
1 LaFede.cat, 2020. Educar per a futurs alternatius. Guia d’Educació per a la justícia global. 

file:///C:/Users/bethmejan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X0A46SHI/L’Educació%20per%20a%20la%20justícia%20global%20és%20un%20paradigma%20educatiu%20que%20proporciona%20eines%20per%20qüestionar%20i%20transformar%20de%20manera%20crítica%20el%20model%20social,%20polític%20i%20econòmic%20existent%20(treballar%20sobre%20les%20causes%20que%20generen%20desigualtats%20i%20conflictes),%20un%20model%20que%20genera%20violències%20estructurals%20que%20deriven%20en%20greus%20injustícies%20socials.%20Es%20parteix%20de%20la%20idea%20de%20ciutadania%20global%20per%20assenyalar%20la%20pertinença%20a%20un%20sol%20món,%20i%20de%20presa%20de%20consciència%20sobre%20l’oportunitat%20que%20tothom%20té%20en%20la%20promoció%20de%20la%20justícia%20social%20i%20l’equitat,%20l’acció%20transformadora%20i%20la%20generació%20d’alternatives.
https://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2020/10/EducarFutursAlternatius_LafedeCat.pdf
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endavant en  la consolidació d’un model de cooperació en xarxa, sumant esforços i 

saber fer per abordar conjuntament els reptes de garantir els drets humans a través de 

la incorporació de l’Enfocament de gènere i basat en els Drets Humans (EGiBDH); en la 

millora de la coherència de les polítiques municipals per garantir una acció alineada amb 

els plantejaments de l’Agenda 2030; i en la millora dels sistemes de seguiment de la 

implementació, dels resultats i dels impactes de la política de cooperació al 

desenvolupament així com del retiment de comptes, en base a una coresponsabilització 

del conjunt dels agents. 

  

En aquest marc, el Pla Director de Cooperació, Pau i Drets Humans 2022-2026, planteja 

els principals components del nou marc orientador i focalitza el seu objectiu en incidir a 

un desenvolupament humà sostenible que respecta els límits del planeta i l’exercici dels 

drets humans de tota la societat, a partir dels principis i valors de la cooperació al 

desenvolupament.  

 

En el seu cos articular, el Pla estableix les prioritats estratègiques orientades a enfortir 

la realització dels drets per part dels col·lectius titulars de drets, a enfortir el sistemes de 

protecció i garantia per part dels titulars d’obligacions, i a integrar mecanismes de 

respecte dels drets humans per part dels titulars de responsabilitats.  S’identifiquen en 

quines d’aquestes prioritats poden articular-se les tres principals modalitats de 

cooperació: la cooperació internacional, l’educació per a la justícia global, i l’acció 

humanitària que inclou l’atenció del drets a l’asil i al refugi. El Pla també estableix les 

prioritats geogràfiques en base al balanç de l’execució del Pla Director de Cooperació, 

Pau i Drets Humans 2017-2021.  

 

En la part operativa, el Pla planteja les línies d’acció per a avançar en el foment de la 

coresponsabilitat i desplegament d’un lideratge distribuït a través del treball en xarxa, la 

millora de la coherència de les polítiques públiques municipals, i la millora del sistema 

de seguiment de la implementació, resultats i impactes de la política de cooperació al 

desenvolupament així com del seu retiment de comptes.  

 

Finalment, el Pla estableix l’escenari pressupostari previst per al desplegament de les 

estratègies establertes i concreta una planificació a cinc anys de les accions que puguin 

orienti les prioritats anuals.  

 

Marc orientador 

La urgència d’un desenvolupament humà sostenible 

 

L’Informe sobre el desenvolupament humà de l’any 2020 del programa de les Nacions 

Unides per al Desenvolupament (PNUD) posa de manifest que ens trobem en un 

moment sense precedents en la història, en el què l'activitat humana s'ha convertit en 

una força dominant que afecta els processos clau del planeta, com ara el canvi climàtic, 

la pèrdua de biodiversitat, l’empobriment dels sòls, la contaminació atmosfèrica, o 

l’acidificació dels oceans. En aquest sentit s’ha establert el terme d’Antropocè, referit al 

https://report.hdr.undp.org/es/index.html


5 
 

període geològic actual en el que els humans estan afectant les funcions 

ecosistèmiques. En aquest, el desequilibri planetari i social planteja desafiaments 

interrelacionats que interactuen en un cercle viciós, agreujant-se mútuament. Aquests 

efectes interactuen amb les desigualtats existents i amenacen de revertir el 

desenvolupament de manera significativa.  

Des de la perspectiva de l’economia ecològica i d’altres paradigmes emergents com ara 

el del Donut dels límits socials i planetaris (Doughnut of social and planetary 

boundaries), el repte de la humanitat del segle XXI és satisfer les necessitats de totes 

les persones dins dels mitjans del planeta (figura 1). Cal doncs assegurar tots els 

elements essencials de la vida (des de l'alimentació i l'habitatge fins a l'assistència 

sanitària i la veu política) a totes les persones, a la vegada que es garanteix que 

col·lectivament no superem els límits dels sistemes de suport de la vida a la Terra, dels 

quals en depenem fonamentalment, com ara  un clima estable, sòls fèrtils i una capa 

d'ozó protectora.  

Figura 1. Donut dels límits socials i planetaris 

 

https://www.kateraworth.com/doughnut/
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Les funcions dels ecosistemes o ambientals plantegen nou límits planetaris2, més enllà 

dels quals hi hauria una degradació ambiental irreversible amb punts d'inflexió en la 

conservació dels sistemes naturals. Les dotze dimensions de la base social es deriven 

dels estàndards socials mínims acordats internacionalment, tal com van identificar els 

governs del món en els Objectius de Desenvolupament Sostenible l’any 2015. Entre els 

límits socials i els límits planetaris hi ha un espai ambientalment segur i socialment just 

en el qual la humanitat pot prosperar. 

Per canviar la trajectòria global de degradació ambiental, es planteja que cal una gran 

transformació en la nostra manera de viure, treballar i cooperar. La hipòtesi del 

Programa per al Desenvolupament Humà de les Nacions Unides és que la capacitat 

d’actuació de la societat i l’empoderament de les persones podran impulsar les mesures 

necessàries per viure en equilibri amb el planeta i en un món més just.  

El Pla Director de Cooperació, Pau i Drets Humans 2022-2026 de Sant Cugat del Vallès 

també es fa seu aquest plantejament i estratègia consolidant el seu compromís de 

contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les 

Nacions Unides en tant que objectius universals que, partint del compliment dels Drets 

Humans, una governança i participació democràtiques, s’orienten a promoure un model 

econòmic inclusiu i regeneratiu al servei del desenvolupament humà sostenible a nivell 

local i global.  

 
El dret a un desenvolupament humà  

 

...“Després de decennis en què la cooperació al desenvolupament s’havia enfocat des d’una 

perspectiva essencialment economicista, amb l’objectiu del creixement com a principal indicador 

del desenvolupament, les Nacions Unides han adoptat progressivament un punt de vista que té 

com a eix central “posar l'ésser humà en el centre del desenvolupament i orientar l'economia per 

satisfer més eficaçment les necessitats humanes" (Declaració Final de la Cimera sobre el 

Desenvolupament Social de Copenhaguen de 1995). Aquest procés d’humanització del 

desenvolupament té com a punt de partida la “Declaració sobre el dret al desenvolupament”, 

adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant resolució 41/128, de 4 de 

desembre de 1986. La Declaració defineix el desenvolupament com un procés global, amb 

elements econòmics, socials, culturals i polítics, que tendeix a la millora constant del benestar de 

tota la població i de tots els individus, sobre la base de la seva participació activa, lliure i 

significativa en el desenvolupament i en la distribució justa dels beneficis que se’n deriven”.... 

 

Font: ICDH, 2010. Drets humans i cooperació al desenvolupament   

 

La defensa dels Drets Humans  

El Pla Director de Cooperació, Pau i Drets Humans 2022-2025 promou la defensa i 

l’exercici del conjunt dels drets humans, reconeixent la interdependència de tots els 

drets. Quan les persones són privades dels seus drets, això afecta negativament a la 

resta drets i persones. En aquest sentit, l’accés i exercici d’un dret comporta l’accés i 

exercici de la resta de drets. Per tant, el Pla no prioritza uns drets específics donat que 

uns no poden existir sense els altres. De la mateixa manera, no es focalitza en uns 

                                                
2   Rockstrom et al. 2009. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for 

Humanity. Ecology and Society. Vol 14, nº2, Art 32.  

https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
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col·lectius determinats entenent que els drets són universals i persones de diferent edat, 

origen, sexe, identitat de gènere, condició social i econòmica, creences religioses i 

opcions polítiques poden estar en situació de vulnerabilitat i de privació de drets en 

funció de la diversitat de factors de discriminació i exclusió.  

Dit això, aquest Pla Director interpel·la per analitzar i abordar de manera intrínseca i 

articular, en totes les accions que se’n derivin, les desigualtats de gènere. Això és 

perquè el sexe i la identitat de gènere constitueixen encara barreres per un accés i 

exercici igualitari dels drets humans.  

Per tant, partint d’un enfocament de gènere, el pla s’orienta a la defensa tant dels drets 

civils i polítics (DCP), els drets econòmics, socials i culturals (DESC) i els drets 

emergents (DE) en el context de la vulneració sistemàtica dels drets de determinats 

col·lectius.  

Drets civils i polítics (DCP) 

Els drets civils i polítics són aquells que garanteixen les llibertats fonamentals de les persones i 

la seva participació activa a la vida política i social. Alguns exemples són el dret a la no 

discriminació i la llibertat sexual i de gènere, el dret a la llibertat d’expressió, el dret a l’organització 

política, el dret a fundar i afiliar-se a sindicats, el dret a la presumpció d’innocència i a la justícia 

(la igualtat davant la llei, la independència dels tribunals, etc.), i el dret a cercar asil, entre altres.  

 
Marc de referència a partir de la Declaració Universal dels Drets Humans:  

 Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (PIDCP) de les NNUU (Resolució 2200 A (XXI) 

de 16 de desembre de 1966). Entrada en vigor el 1976.  

 Protocol facultatiu d’establiment de mecanismes internacionals de recerca i denúncia dels 

Estats que incompleixin (aprovat l’any 1966 ; entrada en vigor l’any 1976).  

 Protocol facultatiu d’abolició de la pena de mort (aprovat l’any 1989; entrada en vigor l’any 

1991).  

 La Convenció sobre l’eliminació de tota forma de discriminació contra les dones (CEDAW) 

 

Drets econòmics, socials i culturals (DESC) 

Els drets econòmics, socials i culturals (DESC) són aquells drets que fan referència a les 

condicions de vida socioeconòmiques de les persones. Inclouen els drets laborals (p.e, dret al 

treball), drets a unes condicions de vida digna (p.e, el dret a la salut (incloent la materna-infantil), 

a l’educació (amb èmfasi en el de les dones), el dret a l’habitatge, etc.) i drets que garanteixen el 

gaudiment de la cultura i el coneixement científic. Es reconeix que aquests drets són de 

consecució més lenta ja que els compromisos dels Estats són els d’adoptar mesures per a la 

seva consecució segons la disponibilitat de recursos existents.  

Marc de referència a partir de la Declaració Universal dels Drets Humans:  

 Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) de les NNUU 

(Resolució 2220 A (XXI), de 16 de desembre de 1966; entrada en vigor l’any 1976).  

 Protocol Facultatiu  sobre mecanismes de denúncia i investigació internacionals per a la 

protecció dels DESC (aprovat l’any 2008; entrada en vigor l’any 2013).  

 Declaració sobre els Drets Fonamentals en el Treball (doc. CIT/1998/PR20A) (aprobada l’any 

1998). 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1966
https://ca.wikipedia.org/wiki/1976
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Drets emergents (DE) 

Els drets emergents emanen indirectament del corpus dels Drets Humans jurídicament establerts 

i d’altres marcs que reflecteixen les aspiracions de la societat. Alguns exemples són el dret humà 

a la pau (que inclouria accions de resolució de conflictes mitjançant el diàleg i altres formes 

d’acció social pacífiques), el dret al medi ambient, el dret a la ciutat (que inclou el dret a l’habitatge 

i a la residència), el dret a un estat de dret i la governabilitat democràtica, el dret a una 

representació política equivalent entre homes i dones, de totes les edats, en tots els òrgans de 

participació i gestió públics, el dret a participar activament en els afers públics i a fruir d’una 

administració democràtica en tots els nivells de govern., els drets col·lectius i dels pobles 

indígenes, els drets humans en situació de conflicte o post-conflicte incloent els drets de les 

víctimes dels conflictes i la recuperació de la memòria històrica, entre altres (ICDH, 2010).  

Marc de referència a partir de la Declaració Universal dels Drets Humans:  

No estan continguts en instruments jurídics internacionals vinculants per als Estats. Estan en 

instruments programàtics no obligatoris (p.e, resolucions de l’Assemblea General de NNUU) o 

en textos que reflecteixen les aspiracions de la societat civil internacional (p.e, Carta de Drets 

Humans Emergents, documents elaborats en el marc del Fòrum Social Mundial, etc.) (ICDH, 

2010). 

 

L’enfocament de gènere i basat en drets humans (EGiBDH) 

Aquest Pla Director adopta l’Enfocament de gènere i basat en els drets humans 

(EGiBDH) impulsat en la cooperació al desenvolupament catalana. En el Pla Director de 

Cooperació al Desenvolupament 2019-2022 de la Generalitat de Catalunya es descriu 

que:  

 

..“L’enfocament de gènere i basat en drets humans (EGiBDH) s’ha anat construint els darrers 

anys a partir d’una sèrie de nocions, entre les quals destaquem l’abordatge de les causes 

estructurals de les desigualtats i les violacions dels drets, i el pas d’una visió de la cooperació 

com a proveïdora de serveis a una altra que assegura l’acompanyament a processos de canvi. 

L’enfocament de gènere i basat en drets humans comporta analitzar i transformar les causes 

estructurals que provoquen desigualtat i discriminació envers les dones en tots els àmbits 

(econòmic, laboral, polític, social i cultural) per mitjà d’estratègies per a eradicar-les. L’EGiBDH 

reivindica el seu component polític desenvolupat per la crítica al sistema patriarcal i comporta 

situar en el centre del debat la sostenibilitat de la vida humana i ambiental, una nova redistribució 

del treball de cura i productiu, una vida lliure de violències, els drets sexuals i reproductius, i els 

drets econòmics, laborals i polítics de les dones, entre d’altres.   

 

Les desigualtats que troben les dones pel fet d’ésser-ho s’entrecreuen amb altres formes de 

discriminació que agreugen i empitjoren l’exercici ple de llurs drets humans. Aquestes 

discriminacions múltiples són l’edat, la nacionalitat, l’ètnia, l’origen, la classe social, la 

discapacitat o l’opció sexual, entre d’altres. L’EGiBDH fa un èmfasi especial en aquestes 

interseccionalitats”... 

 

Aquest enfocament parteix de l’Enfocament basat en drets humans (EBDH) impulsat per 

l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides que té com a 

finalitat integrar la consideració directa del sistema dels Drets humans en els processos 
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de cooperació al desenvolupament a través dels seus instruments de planificació i 

operatius. Els elements d’aquest enfocament són: vinculació amb els drets, retiment de 

comptes, exigibilitat dels drets davant dels titulars d’obligacions, empoderament i 

participació dels titulars de drets, entre d’altres. agències públiques de cooperació 

internacional que l’han adoptat per a la millora dels seus plans, programes i sobretot 

projectes. Diversos organismes han creat guies i manuals per aplicar l’EBDH en 

programes i projectes de cooperació internacional3. A Catalunya es compta amb la guia 

l’Aplicació de l’enfocament de gènere i basat en els drets humans (EGiBDH) en la 

cooperació per al desenvolupament 4 , publicada per l’Institut de Drets Humans de 

Catalunya l’any 2018. Aquest document proveeix recursos i orientacions per a la 

integració de l’EBDH a escala de projecte. 

 

L’EBDH pren partit per la cohesió social i el diàleg entre els col·lectius titulars de drets i 

els governs i administracions públiques titulars d’obligacions. Permet clarificar 

responsabilitats i interpel·lar aquests governs i administracions públiques sobre el nivell 

d’aplicació dels compromisos jurídics ja que alguns marcs polítics i/o jurídics poden 

generar exclusió i vulneracions dels drets humans.  

 

L’ús d’aquest enfocament en aquest Pla Director permet ampliar l’exigibilitat social o 

ciutadana dels drets humans i d’un desenvolupament humà just i sostenible, l’exigibilitat 

jurídica en impulsar la denúncia de les violacions dels drets i l’exigibilitat política en 

impulsar la millora de les polítiques públiques i la reforma de lleis.  

 

En aquest marc, la cooperació per al desenvolupament pot contribuir a la defensa dels 

Drets Humans de tres maneres diferents (figura 2):  

1) Amb les persones i col·lectius titulars de drets: empoderant-los per exigir el 

respecte i garantia dels drets humans, denunciar les violacions de drets patides, 

i reparar els danys patits.  

2) Amb els governs i administracions públiques: ampliant les seves capacitats per 

protegir i garantir els drets humans; també la denúncia en el cas que no atenguin 

els seus compromisos i obligacions de respecte, protecció i garantia.   

3) Amb la societat i els agents: exigint el respecte pels drets humans, denunciant 

les violacions de drets que s’estiguin cometent, i ampliant les seves capacitats 

per a respectar-los.  

 

  

                                                
3 Destaquen les guies elaborades per Finlàndia (Human Rights Based Approach in Finland's Development 

Cooperation); Alemanya (The Human Rights-Based Approach in. German Development Cooperation) i 

Suïssa (Human Rights Based Approach at Sida). 

4  https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/l-aplicacio-de-l-enfocament-de-genere-i-

basat-en-els-drets-humans-egibdh-en-la-cooperacio-per-al-desenvolupament.php 

https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/l-aplicacio-de-l-enfocament-de-genere-i-basat-en-els-drets-humans-egibdh-en-la-cooperacio-per-al-desenvolupament.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/l-aplicacio-de-l-enfocament-de-genere-i-basat-en-els-drets-humans-egibdh-en-la-cooperacio-per-al-desenvolupament.php
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=144034&GUID=%7BC1EF0664-A7A4-409B-9B7E-96C4810A00C2%257
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=144034&GUID=%7BC1EF0664-A7A4-409B-9B7E-96C4810A00C2%257
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/hr-based_approach_in_dc_short_version.pdf
https://www.sida.se/English/partners/resources-for-all-partners/methodological-materials/human-rights-based-approach-at-sida/
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/l-aplicacio-de-l-enfocament-de-genere-i-basat-en-els-drets-humans-egibdh-en-la-cooperacio-per-al-desenvolupament.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/l-aplicacio-de-l-enfocament-de-genere-i-basat-en-els-drets-humans-egibdh-en-la-cooperacio-per-al-desenvolupament.php
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Figura 2. Àmbits de focalització de l’EBDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 

L’objectiu del Pla Director de Cooperació, Pau i Drets Humans 2022-2025 és contribuir 

a una desenvolupament humà sostenible a partir de l’abordatge de les causes de les  

desigualtats socials i dels impactes ambientals de l’activitat humana. 

Els objectius específics del Pla Director són:  

1. Contribuir a ampliar l’exercici dels drets humans per part dels col·lectius i 

persones en situació de vulnerabilitat que no hi tenen accés, amb especial 

atenció a les dones.   

2. Incidir en el compliment de les obligacions que els governs i administracions 

públiques tenen de protegir i garantir els drets humans.  

3. Afavorir el compliment de les responsabilitats que els agents de la societat tenen 

de respectar els drets humans. 

Valors i principis  
 
Els principis d’acció definits des de l’àmbit local i vigents en el desplegament del Pla 

Director de Cooperació, Pau i Drets Humans 2022-2025 són: 

a) El respecte pels drets i la dignitat de les persones implica el reconeixement de les 

seves necessitats i prioritats i la valoració i acollida de la seva participació i 

contribució al desenvolupament. El respecte és necessari per a una convivència 

harmoniosa i sostenible partint del reconeixement i valoració d’allò que els altres 

aprecien, i també inclou el respecte per la vida, pel medi ambient, per mi mateix, pels 

altres, per la diferència, sense distinció de gènere, raça, edat, origen, política o religió. 

Persones i col·lectius 
vulnerables, subjectes 

actius del 
desenvolupament 
humà i dels drets 

humans.  

Titulars de drets 

Empoderar-los (capacitats, 
denúncia, atenció i reparació, 

etc.)  

Titulars d’obligacions 

Interpel·lar i ampliar  les 
seves capacitats  

Titulars de 
responsabilitats 

Interpel·lar i ampliar  les 
seves capacitats  

Les administracions 
públiques són els 

agents amb 
obligacions jurídiques i 
morals per complir i fer 

complir els drets 
humans.  

Agents que estan 
obligats a respectar, 

promoure, protegir i fer 
complir els drets 

humans.  
El conjunt de la 

societat i els agents 
tenen la responsabilitat 

de complir-los 
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b) La necessitat d’analitzar i transformar les causes estructurals que provoquen les 

desigualtats i discriminació envers les persones, fent especial menció a les dones, 

en tots els àmbits (econòmic, laboral, polític, social i cultural) per mitjà d’estratègies per 

a eradicar-les. Això comporta interpel·lar sobre qüestions com ara la democratització de 

les cures i la redistribució del treball productiu, el dret a una vida lliure de violències, els 

drets sexuals i reproductius, i la resta de drets econòmics, socials i polítics de les dones. 

c) L’horitzontalitat necessària per construir espais d’interlocució inclusius on 

compartir informació, aprenentatges i coneixements de cadascun dels agents de la 

cooperació de Sant Cugat del Vallès amb l'ànim de reflexionar sobre les pràctiques de 

cooperació i generar un discurs transformador que enriqueixi la presa de decisions en 

l'àmbit de la cooperació d’una manera més transparent, inclusiva i democràtica, amb 

l'ànim de sumar accions amb major impacte i transformació. 

d) La coresponsabilitat contempla la responsabilitat compartida globalment sobre el 

desenvolupament, el canvi climàtic o la justícia global. Dins d'un projecte de 

desenvolupament sostenible, els propis beneficiaris han de ser els actors claus de la 

transformació social del seu país. Això s'aconsegueix coresponsabilitzant-los, és a dir, 

donant la mateixa responsabilitat als beneficiaris i a l'equip local en la gestió i el 

desenvolupament del que es pretén dur a terme. 

e) La noviolència és una estratègia activa per al canvi social que rebutja l’ús de la 

violència i advoca que per l’assoliment de fins justos els mitjans que fem servir també 

han de ser justos. La pràctica de la noviolència implica un comportament activament 

pacífic en situacions de conflicte, en els processos de mediació i resolució dels quals 

pren importància el diàleg sense amenaces o coaccions. En essència, la noviolència 

comporta respecte per l’altra part en conflicte, paciència i autocontrol, amb la intenció de 

satisfer les necessitats humanes i promoure una societat més justa. 

f) L’acceptació de l’existència de límits ecosistèmics a les activitats humanes i el 

reconeixement dels serveis que les funcions ecosistèmiques lliuren a la societat planteja 

la necessitat d’incidir en un canvi de model econòmic per a què no es basi en un ús i 

aprofitament insostenible de materials i de funcions ecosistèmiques que fan que el 

creixement econòmic sota aquest model sigui material i energèticament inviable. Aquests 

límits plantegen la necessitat d’interpel·lar sobre models alternatius, com ara el del  

decreixement, que planteja orientar l’economia cap a la cura de les persones i de la 

natura enlloc de cap al consum material infinit per aconseguir un desenvolupament 

sostenible que asseguri qualitat de vida per les generacions presents i futures. 

g) La sostenibilitat de les intervencions de cooperació té a veure amb el manteniment 

en el temps dels canvis, infraestructures i serveis que es generen arran de les 

intervencions. Resulta imprescindible implicar a les comunitats beneficiàries per 

assegurar la sostenibilitat dels projectes i cal dotar els encarregats del manteniment dels 

projectes de capacitats tècniques i de gestió.  

 

Addicionalment, aquest Pla Director de Cooperació, Pau i Drets Humans 2022-2025 de 

Sant Cugat del Vallès adopta els valors i els principis establerts per la Llei 26/2001, de 

31 de desembre, de cooperació al desenvolupament així com els principis del Pla 

Director de Cooperació al Desenvolupament (2019-2022) de la Generalitat de 

Catalunya.  

  

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_desenvolupament/transparencia/normativa_i_legislacio/llei_de_cooperacio_al_desenvolupament/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_desenvolupament/transparencia/normativa_i_legislacio/llei_de_cooperacio_al_desenvolupament/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/02dgcd/PlaDirector/pla-director_2019-2022_maquetat.pdf
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/02dgcd/PlaDirector/pla-director_2019-2022_maquetat.pdf
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Prioritats estratègiques 

Orientades als titulars de drets 

 
S’adrecen a les persones i col·lectius que són titulars de drets. 

 

Prioritat 1. Contribuir a impulsar iniciatives que portin al compliment i realització dels 
Drets Humans entre els col•lectius de persones que no hi tenen accés o 
hi tenen un accés limitat. Es tracta d’iniciatives en l’àmbit de l’accés tant 
a les llibertats civils i polítiques com a les condicions socials i 
econòmiques bàsiques necessàries per a una vida en dignitat i llibertat.  
 

Prioritat 2. Ampliar el coneixement dels col·lectius titulars drets sobre els seus drets 
i el marc dels Drets Humans i ampliar les seves capacitats per exigir els 
seu compliment i reparació, denunciar la seva vulneració i articular 
estratègies d’incidència. 
 

Prioritat 3. Impulsar l’establiment d’estratègies i mecanismes d’atenció i 
assessorament a persones víctimes de vulneracions de drets humans. 
 

Prioritat 4. Impulsar la investigació en la vulneració del drets humans per a conèixer 
l’abast de la vulneració, els col·lectius afectats, els mecanismes de 
vulneració i les responsabilitats dels agents titulars d’obligacions i 
responsabilitats.  
 

Prioritat 5. Contribuir i impulsar accions de denúncia de les vulneracions dels drets 
humans, sigui a través d’estratègies d’incidència social, política o 
jurídiques.   
 

Prioritat 6. Impulsar i contribuir a la reparació de danys en els col·lectius als quals 
se’ls hi ha violat els seus drets.  
 

 

Orientades als titulars d’obligacions 

 
S’adrecen als governs i administracions públiques amb obligacions en la 

protecció i garantia dels drets humans. 
 

Prioritat 7. Contribuir a transversalitzar l’enfocament de drets humans dins de 
l’Ajuntament, impulsant la formació del personal municipal, elaborant  
guies i materials divulgatius, contribuint a la revisió de la normativa 
municipal per integrar l’enfocament, etc. 
 

Prioritat 8. Ampliar les capacitats dels governs i administracions públiques locals 
per garantir els drets humans, ampliar les capacitats dels col·lectius 
titulars de drets, investigar i avaluar les violacions de drets, establir 
protocols d’atenció a les víctimes de violacions de drets i sistemes de 
registre, denunciar aquestes violacions. 
 

Prioritat 9. Contribuir i impulsar accions de denúncia de l’incompliment de les 
obligacions de protecció i garantia dels drets humans de governs, 
administracions públiques i organismes internacionals, sigui a través 
d’estratègies d’incidència social, política o jurídiques.   
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Prioritat 10. Contribuir a ampliar les aliances de governs i administracions locals en  
defensa dels drets humans participant de manera activa en xarxes de 
governs locals i plataformes de defensa dels drets humans. 
 

 

Orientades als titulars de responsabilitats 

 
S’adrecen als agents de la societat civil que són titulars de la responsabilitat 

de complir els drets humans. 
 

Prioritat 11. Impulsar accions d’informació i de sensibilització als agents de la 
societat civil sobre les responsabilitats que tenen en la protecció i 
compliment dels drets humans a través de campanyes sobre drets 
humans, sobre la necessitat de tenir actituds responsables (p.e, comerç 
just), etc, incloent l’impuls d’iniciatives adreçades a agents específics o 
a la ciutadania en general (p.e, campanyes de ciutat, campanyes 
antirumors i de prevenció de discursos d’odi, etc.). 
 

Prioritat 12. Promoure la integració del marc de drets humans en les activitats i 
projectes dels centres educatius.  
 

Prioritat 13. Impulsar l’ampliació de les capacitats dels agents titulars de 
responsabilitats per integrar estratègies de defensa i compliment dels 
drets humans.  
 
 

 

Prioritats geogràfiques  

Les iniciatives impulsades en el marc d’aquest Pla Director s’orientaran a les següents 

prioritats geogràfiques:  

1. Municipi de Sant Cugat 

2. Àmbit internacional: països d’origen de la població migrant majoritària del 

municipi, països en reconstrucció post-conflicte i països amb un Índex de 

Desenvolupament Humà (IDH) baix. 

 

Criteris d’identificació de les prioritats geogràfiques en l’àmbit internacional (mantinguts 

del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans (2017-2021)): 

 La concentració d’esforços als països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) 

més baix que són prioritaris de l’Ajut Oficial del Desenvolupament. Són majoritàriament 

països de l’Àfrica Sudsahariana i es troben classificats entre el lloc 157 i el 189 de la taula 

de l’IDH de l’any 2020. Aquests països han concentrar el 21,2% dels recursos destinats a 

cooperació en el període 2017-2021. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
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 Les capacitats desenvolupades pels actors de la cooperació de Sant Cugat del Vallès en 

els darrers anys, abastant totes les iniciatives impulsades en el marc de la política pública 

de cooperació, liderades per l’Ajuntament o liderades pels agents de la cooperació. 

 La voluntat de concentrar els recursos per generar una major capacitat d’incidència de les 

iniciatives de cooperació, tant a Sant Cugat com en l’àmbit internacional. Per exemple, en 

el període 2017-2021, Bolívia ha estat el país de procedència de la proporció més gran de 

població migrada a Sant Cugat. Addicionalment, en el període 2017 a 2021 ha estat el país 

que ha concentrat una proporció de recursos més gran del pressupost de cooperació amb 

un 13,3% del total.  

 La continuïtat del treball endegat a través de l’agermanament amb la daira (barri) d’Aargub 

a la wilaia de Dakhla al Sàhara Occidental. 

 

 

Estratègia organitzativa  

Aquest Pla Director, per incidir en les prioritats establertes, adopta quatre estratègies 

que són les següents:  

1. Combinació sinèrgica de les modalitats de cooperació per ampliar la incidència 

dels esforços de cooperació en la millora de la garantia dels drets humans.   

2. Foment de la coresponsabilitat dels agents i desplegament d’un lideratge 

distribuït a través del treball en xarxa.  

3. Millora de la coherència de polítiques municipals per a un desenvolupament 

humà sostenible. 

4. Millora del sistema de seguiment de la implementació, resultats i impactes de la 

política de cooperació al desenvolupament; així com dels mecanismes de 

retiment de comptes.  

A continuació es descriu en què consisteix cada estratègia.  
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Estratègia 1: Combinació sinèrgica de les modalitats de cooperació per ampliar la incidència i els impactes 

Atenent la diversitat de modalitats i instruments de cooperació, en la figura 3 es mostra quins d’aquests instruments resultaran rellevants per 

incidir en les prioritats establertes: 

 

Figura 3. Combinació de les modalitats de cooperació al desenvolupament 

 1. Educació per la Justícia Global 

 

2. Cooperació al 
desenvolupament 

3. Acció humanitària 

 
1.1 

Activitats 
educatives i 

formació 

 
1.2 

Campanyes 
sensibilitzaci

ó  

 
1.3  

Incidènci
a política 

 
1.4 

Recerca 

 
2.1 

Financera 

 
2.2  

Tècnica 

 
3.1 
Ajut 

humanitar
i 

 
3.2 

Refugi 

 
3.3 

Emergèn
cies 

ORIENTADES A: PERSONES I COL·LECTIUS QUE SÓN TITULARS DE 
DRETS: 

         

Prioritat 1. Contribuir a impulsar iniciatives de realització dels DDHH t.  

  
 

 • • • • • 
Prioritat 2. Ampliar les capacitats dels col·lectius titulars drets sobre els 

seus drets i el marc dels Drets Humans.  • • 
  

• • • • • 

Prioritat 3. Impulsar l’establiment d’estratègies i mecanismes d’atenció 
i assessorament a persones víctimes de vulneracions de 
drets humans.   

  

• • • • • 

Prioritat 4. Impulsar la investigació en la vulneració del drets humans.  

  
 

• 

     

Prioritat 5. Contribuir i impulsar accions de denúncia de les 
vulneracions dels drets humans.  • • 

 

• 

 

• • • 

Prioritat 6. Impulsar i contribuir a la reparació de danys en els 
col·lectius als quals se’ls hi ha violat els seus drets.  
   

  

• • • • • 

ORIENTADES A: GOVERNS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
OBLIGACIONS:  
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 1. Educació per la Justícia Global 

 

2. Cooperació al 
desenvolupament 

3. Acció humanitària 

 
1.1 

Activitats 
educatives i 

formació 

 
1.2 

Campanyes 
sensibilitzaci

ó  

 
1.3  

Incidènci
a política 

 
1.4 

Recerca 

 
2.1 

Financera 

 
2.2  

Tècnica 

 
3.1 
Ajut 

humanitar
i 

 
3.2 

Refugi 

 
3.3 

Emergèn
cies 

Prioritat 7. Contribuir a transversalitzar l’enfocament de drets humans 
dins de l’Ajuntament. • •     • 

   

    
Prioritat 8. Ampliar les capacitats dels governs i administracions 

públiques locals per garantir els drets humans. 
    

• • • • • 

Prioritat 9. En casos d’incompliment de les obligacions de protecció 
dels DDHH, incidir en els governs, administracions 
públiques i organismes internacionals sobre l’obligació que 
tenen.  

 

• • • 

  

• • • 

Prioritat 10. Contribuir i impulsar accions de denúncia de l’incompliment 
de les obligacions de protecció i garantia dels DDHH de 
governs, administracions públiques i organismes 
internacionals.  

 

• • 

   

• • • 

Prioritat 11. Contribuir a ampliar les aliances de governs i 
administracions locals en  defensa dels drets humans. 
 

  

• 

 

• • • • • 

ORIENTADES A: AGENTS DE LA SOCIETAT CIVIL QUE TENEN LA 
RESPONSABILITAT DE COMPLIR ELS DRETS HUMANS: 

         

Prioritat 12. Impulsar accions d’informació i de sensibilització als agents 
de la societat civil sobre les responsabilitats que tenen en la 
protecció i compliment dels drets humans.  • • 

 

• •  • • • 

Prioritat 13. Promoure la integració del marc de drets humans en les 
activitats i projectes dels centres educatius.  • 

   

• •    
Prioritat 14. Impulsar l’ampliació de les capacitats dels agents titulars de 

responsabilitats per integrar estratègies de defensa i 
compliment dels drets humans.  • • 

 

• •  • • • 

 

Estratègia 2: Foment de la coresponsabilitat i lideratge distribuït en xarxa. 
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Es promourà la coresponsabilitat dels agents implicats a través d’un lideratge distribuït en l’impuls de les iniciatives de cooperació. En la figura 4 

es presenta el lideratge dels agents de les prioritats establertes. 

 

Figura 4. Distribució del lideratge de l’impuls de les prioritats establertes 

 
PRIORITATS 

  
AGENTS QUE LIDEREN LES INICIATIVES 

Entitats de la Xarxa Solidària: Ajuntament (àrea cooperació): 

Entitats de la Xarxa 
Solidària 

En col·laboració 
amb altres  

Àrea Cooperació En col·laboració 
amb agents  

En col·laboració 
amb àrees 
Ajuntament 

 
ORIENTADES A: PERSONES I COL·LECTIUS QUE SÓN TITULARS DE 
DRETS: 

     

Prioritat 1. Contribuir a impulsar iniciatives que portin al compliment i 
realització dels Drets Humans entre els col·lectius de 
persones que no hi tenen accés o hi tenen un accés limitat. 
Es tracta d’iniciatives en l’àmbit de l’accés tant a les 
llibertats civils i polítiques com a les condicions socials i 
econòmiques bàsiques necessàries per a una vida en 
dignitat i llibertat. 

• • 
 

• • 

Prioritat 2. Ampliar el coneixement dels col·lectius titulars drets sobre 
els seus drets i el marc dels Drets Humans i ampliar les 
seves capacitats per exigir els seu compliment i reparació, 
denunciar la seva vulneració i articular estratègies 
d’incidència. 

• • 
 

    • 

 

Prioritat 3. Impulsar l’establiment d’estratègies i mecanismes 
d’atenció i assessorament a persones víctimes de 
vulneracions de drets humans. • • 

 

    • 

 

Prioritat 4. Impulsar la investigació en la vulneració del drets humans 
per a conèixer l’abast de la vulneració, els col·lectius 
afectats, els mecanismes de vulneració i les 
responsabilitats dels agents titulars d’obligacions i 
responsabilitats.  

• • 
   

Prioritat 5. Contribuir i impulsar accions de denúncia de les 
vulneracions dels drets humans, sigui a través 
d’estratègies d’incidència social, política o jurídiques.   • • 

 

    • 
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PRIORITATS 

  
AGENTS QUE LIDEREN LES INICIATIVES 

Entitats de la Xarxa Solidària: Ajuntament (àrea cooperació): 

Entitats de la Xarxa 
Solidària 

En col·laboració 
amb altres  

Àrea Cooperació En col·laboració 
amb agents  

En col·laboració 
amb àrees 
Ajuntament 

Prioritat 6. Impulsar i contribuir a la reparació de danys en els 
col·lectius als quals se’ls hi ha violat els seus drets.  
 • • •          • 

 

 
ORIENTADES A: GOVERNS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
OBLIGACIONS:  

     

Prioritat 7. Contribuir a transversalitzar l’enfocament de drets 
humans dins de l’Ajuntament, impulsant la formació del 
personal municipal, elaborant  guies i materials 
divulgatius, contribuint a la revisió de la normativa 
municipal per integrar l’enfocament, etc. 

    

• 

Prioritat 8. Ampliar les capacitats dels governs i administracions 
públiques locals per garantir els drets humans, ampliar les 
capacitats dels col·lectius titulars de drets, investigar i 
avaluar les violacions de drets, establir protocols d’atenció 
a les víctimes de violacions de drets i sistemes de registre, 
denunciar aquestes violacions. 

  

• • • 

Prioritat 9. Contribuir i impulsar accions de denúncia de 
l’incompliment de les obligacions de protecció i garantia 
dels drets humans de governs, administracions públiques 
i organismes internacionals, sigui a través d’estratègies 
d’incidència social, política o jurídiques.   

• • • • 

 

Prioritat 10. Contribuir a ampliar les aliances de governs i 
administracions locals en  defensa dels drets humans 
participant de manera activa en xarxes de governs locals i 
plataformes de defensa dels drets humans. 
 

  

• 

 

• 

 
ORIENTADES A: AGENTS DE LA SOCIETAT CIVIL QUE TENEN LA 
RESPONSABILITAT DE COMPLIR ELS DRETS HUMANS: 

     

Prioritat 11. Impulsar accions d’informació i de sensibilització als 
agents de la societat civil sobre les responsabilitats que 
tenen en la protecció i compliment dels drets humans a • • • • • 
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PRIORITATS 

  
AGENTS QUE LIDEREN LES INICIATIVES 

Entitats de la Xarxa Solidària: Ajuntament (àrea cooperació): 

Entitats de la Xarxa 
Solidària 

En col·laboració 
amb altres  

Àrea Cooperació En col·laboració 
amb agents  

En col·laboració 
amb àrees 
Ajuntament 

través de campanyes sobre drets humans, sobre la 
necessitat de tenir actituds responsables (p.e, comerç 
just), etc, incloent l’impuls d’iniciatives adreçades a agents 
específics o a la ciutadania en general (p.e, campanyes de 
ciutat, campanyes antirumors i de prevenció de discursos 
d’odi, etc.). 

Prioritat 12. Promoure la integració del marc de drets humans en les 
activitats i projectes dels centres educatius.  • 

   

• 

Prioritat 13. Impulsar l’ampliació de les capacitats dels agents titulars 
de responsabilitats per integrar estratègies de defensa i 
compliment dels drets humans.  • • 

 

• • 

 

Estratègia 3: Millora de la coherència de les polítiques municipals 

Les accions prioritzades estan orientades a millorar la coherència de les polítiques públiques municipals per a contribuir a l’exercici dels drets 

humans en el marc d’un desenvolupament humà sostenible que, des d’una perspectiva global, assumeix la interdependència dels fenòmens.  En 

la figura 5 es presenten les polítiques públiques prioritzades per a contribuir a millorar la coherència transversal.  

 

Figura 5. Polítiques públiques municipals relacionades amb cada àmbit d’intervenció. 

 Educació Joventut  Drets 
socials 

Igualtat de 
gènere 

Medi 
ambient  

Comerç Compra pública 

 
ORIENTADES A: PERSONES I COL·LECTIUS QUE SÓN TITULARS DE 
DRETS: 

       

Prioritat 1. Contribuir a impulsar iniciatives que portin al compliment i 
realització dels Drets Humans entre els col·lectius de • • • • • •  
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 Educació Joventut  Drets 
socials 

Igualtat de 
gènere 

Medi 
ambient  

Comerç Compra pública 

persones que no hi tenen accés o hi tenen un accés limitat. 
Es tracta d’iniciatives en l’àmbit de l’accés tant a les 
llibertats civils i polítiques com a les condicions socials i 
econòmiques bàsiques necessàries per a una vida en 
dignitat i llibertat.  

Prioritat 2. Ampliar el coneixement dels col·lectius titulars drets sobre 
els seus drets i el marc dels Drets Humans i ampliar les 
seves capacitats per exigir els seu compliment i reparació, 
denunciar la seva vulneració i articular estratègies 
d’incidència. 

• • • • • •  

Prioritat 3. Impulsar l’establiment d’estratègies i mecanismes 
d’atenció i assessorament a persones víctimes de 
vulneracions de drets humans. 

  • • •   
Prioritat 4. Impulsar la investigació en la vulneració del drets humans 

per a conèixer l’abast de la vulneració, els col·lectius 
afectats, els mecanismes de vulneració i les 
responsabilitats dels agents titulars d’obligacions i 
responsabilitats.  

  • • •   

Prioritat 5. Contribuir i impulsar accions de denúncia de les 
vulneracions dels drets humans, sigui a través 
d’estratègies d’incidència social, política o jurídiques.   

  • • •   
Prioritat 6. Impulsar i contribuir a la reparació de danys en els 

col·lectius als quals se’ls hi ha violat els seus drets.  
 

  • • •   
 

ORIENTADES A: GOVERNS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB 
OBLIGACIONS:  

       
Prioritat 7. Contribuir a transversalitzar l’enfocament de drets humans 

dins de l’Ajuntament, impulsant la formació del personal 
municipal, elaborant  guies i materials divulgatius, 
contribuint a la revisió de la normativa municipal per 
integrar l’enfocament, etc. 

• • • • • • • 

Prioritat 8. Ampliar les capacitats dels governs i administracions 
públiques locals per garantir els drets humans, ampliar les 
capacitats dels col·lectius titulars de drets, investigar i 
avaluar les violacions de drets, establir protocols d’atenció 
a les víctimes de violacions de drets i sistemes de registre, 
denunciar aquestes violacions. 

• • • • • • • 
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 Educació Joventut  Drets 
socials 

Igualtat de 
gènere 

Medi 
ambient  

Comerç Compra pública 

Prioritat 9. Contribuir i impulsar accions de denúncia de 
l’incompliment de les obligacions de protecció i garantia 
dels drets humans de governs, administracions públiques 
i organismes internacionals, sigui a través d’estratègies 
d’incidència social, política o jurídiques.   

• • • • • • • 

Prioritat 10. Contribuir a ampliar les aliances de governs i 
administracions locals en  defensa dels drets humans 
participant de manera activa en xarxes de governs locals i 
plataformes de defensa dels drets humans. 
 

• • • • • • • 

 
ORIENTADES A: AGENTS DE LA SOCIETAT CIVIL QUE TENEN LA 
RESPONSABILITAT DE COMPLIR ELS DRETS HUMANS: 

       
Prioritat 11. Impulsar accions d’informació i de sensibilització als 

agents de la societat civil sobre les responsabilitats que 
tenen en la protecció i compliment dels drets humans a 
través de campanyes sobre drets humans, sobre la 
necessitat de tenir actituds responsables (p.e, comerç 
just), etc, incloent l’impuls d’iniciatives adreçades a agents 
específics o a la ciutadania en general (p.e, campanyes de 
ciutat, campanyes antirumors i de prevenció de discursos 
d’odi, etc.). 

• • • • • • • 

Prioritat 12. Promoure la integració del marc de drets humans en les 
activitats i projectes dels centres educatius.  •       

Prioritat 13. Impulsar l’ampliació de les capacitats dels agents titulars 
de responsabilitats per integrar estratègies de defensa i 
compliment dels drets humans.  

  • • • • • 
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Estratègia 4: Consolidació del sistema de seguiment i de retiment de 

comptes. 

Els mecanismes a través dels quals es preveu consolidar el sistema de seguiment i de 

retiment de comptes del Pla Director de manera coordinada amb els agents implicats 

són els que s’especifiquen en la figura 6.  

 Figura 6. Mecanismes de seguiment i retiment de comptes del Pla Director. 

 

Sessions 
ordinàries 

del Consell 
de 

cooperació 
(Xarxa 

Solidària) 

Sessions 
d’avaluació i 

planificació anual 
del Consell de 

Cooperació 
(Xarxa Solidària) 

Espais de 
coordinació 

interdepartamental 
de l’Ajuntament 

(p.e, comissions) 

Ple 
municipal 

 
Espais de 
treball en 

xarxa  
externs de 

l’Ajuntament 

 
Iniciativa 

 

Sessions 
presentació 
projectes de 
les entitats 
de la XS 

 

Sessions de 
d’impuls coordinat 

de projectes i 
iniciatives 

  

 
Implementació 

i resultats 
conjunt 

d’iniciatives 
relacionades 

amb cada dret 

 

Sessions 
d’intercanvi 
de bones 
pràctiques 

   

Xarxes 
temàtiques: 
comissions 
del FCCD, 
programa 

Defensores 
dels drets 
humans 

 
Implementació 
anual del Pla 

 

 

Informe de 
seguiment 

d’implementació 
i resultats del 

Pla: anual. 

 
Dació de 
comptes 

anual 
 

 
Implementació 

i resultats 
globals del Pla 

 

 

Informe de 
seguiment 

d’implementació 
i resultats del 
Pla: global. 

   

 

Accions 

Les accions que es portaran que s’impulsaran en el marc d’aquest Pla director són les 

que es mostren a continuació. En el transcurs del desplegament del Pla, es podran 

ampliar o afegir altres accions que es considerin necessàries.  

Accions de l’Estratègia 1: Creació de sinèrgies entre les modalitats de cooperació: 
 

Acció 1.1 Impulsar la col·laboració entre les entitats d’Educació per la Justícia 
Global, Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària per a 
generar cadenes d’incidència a partir de l’impuls de sinèrgies i 
complementarietats. 
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Acció 1.2. Incorporar accions d’EJG en les iniciatives de cooperació al 
desenvolupament i acció humanitària.  

Accions de l’Estratègia 2: Foment de la coresponsabilitat i lideratge distribuït en 

xarxa. 
 

Acció 2.1 Continuar promovent i donant suport a la Xarxa solidària com a 
principal espai d’articulació de les entitats de cooperació, a través 
de la programació de sessions i convocatòria. Enfortir la xarxa 
d’entitats i agents defensors dels drets humans en el municipi. 
 

Acció 2.2. Ampliar l’intercanvi d’experiències i aprenentatges dedicant 
sessions temàtiques per a la presentació d’iniciatives de cooperació 
(liderades per les entitats o per l’Ajuntament) en funció de les 
prioritats establertes, plantejar necessitats i reptes concrets, 
generar aprenentatges i identificar oportunitats d’establiment de 
sinèrgies.   
 

Acció 2.3. 
 

Constitució de comissions temàtiques dins de la Xarxa per abordar 
reptes i iniciatives conjuntes en l’àmbit de les prioritats establertes 
(orientades al titulars de drets, obligacions i responsabilitats).  
 

Acció 2.4. Ampliar la participació de la Xarxa (p.e, a través d’una 
representació o de les comissions temàtiques) en altres espais 
consultius i de participació de l’Ajuntament (p.e, Consell 
d’Educació) en funció dels drets humans en els que s’estigui 
incidint.  
 

Acció 2.5. Convidar altres entitats i agents de la ciutat a les sessions de la 
Xarxa en funció de les temàtiques i iniciatives tractades per a 
generar sinèrgies cap a l’avenç de cada un dels drets humans.   

 

Accions per millorar la coherència de polítiques públiques: 

Acció 3.1 Incorporar els valors del desenvolupament humà sostenible en 
les polítiques públiques municipals, a través de la introducció 
d’elements orientadors (p.e, principis, valors, etc.) en les 
respectives figures marc i de planificació estratègica (p.e, 
plans, estratègies, directrius, declaracions, etc.).  
 

Acció 3.2. Identificar les polítiques que poden estar generant impactes 
negatius globalitzats o territorialment localitzats, i contribuir a la 
introducció de consideracions de prevenció i mitigació d’aquests 
impactes en els instruments d’orientació estratègica, reguladors i 
jurídics i operatius de desplegament d’aquestes polítiques.   
 

Acció 3.3. 
 

Impulsar la formació del personal directiu i del personal tècnic 
municipal en l’àmbit de la coherència de polítiques i en l’àmbit de la 
contribució dels governs locals al desenvolupament humà 
sostenible. 
 

Acció 3.4. Donar a conèixer les característiques de la cooperació tècnica entre 
el personal municipal i incentivar la participació del conjunt de 
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treballadors/es de l’Ajuntament en processos de cooperació 
tècnica, generant sinèrgies amb altres àrees i departaments. 
 

Acció 3.5. Ampliar la participació de les àrees i departaments de l’Ajuntament 
sinèrgics amb les prioritats de cooperació en les sessions de la 
Xarxa de Solidaritat.  
  

Acció 3.6. Ampliar la comunicació des de l’àrea de cooperació dels resultats 
de les accions de coherència de polítiques cap a la resta d’àrees i 
departaments de l’Ajuntament. 
 

 

Accions per millorar el seguiment i retiment de comptes: 

Acció 4.1 Introduir en la formulació de totes les iniciatives de cooperació 
impulsades: 1) la identificació i avaluació del context de drets 
humans amb perspectiva de gènere que justifica la iniciativa 
(p.e, quins drets s’estan vulnerant, en quins col·lectius, quines 
són les causes d’aquesta vulneració, quins són els 
mecanismes de garantia que no estan funcionant, etc.); b) la 
descripció de la incidència (impacte) que la iniciativa tindrà 
sobre aquesta situació. 
 

Acció 4.2. Planificar anualment les prioritats i accions que s’abordaran amb 
una lògica sectorial per drets humans, amb la participació de la 
Xarxa de Solidaritat, identificant els agents que lideraran cada una 
de les estratègies i iniciatives per avançar cap al compliment dels 
drets humans en els col·lectius en els que s’estigui incidint.  
 

Acció 4.3. 
 

Impulsar una avaluació anual distribuïda (per part dels agents que 
han liderat) de la implementació i resultats assolits de les accions 
impulsades, reflexionant sobre la incidència i efectes de les 
iniciatives en els drets humans dels col·lectius beneficiaris i els 
sistemes de protecció i garantia. 
 

Acció 4.4. Retre comptes de l’avaluació anual realitzada en el sí de la Xarxa 
a través d’una sessió participativa que porti a la identificació de 
reptes per al següent any.  
 

Acció 4.5 Impulsar una avaluació final distribuïda entre els grups d’agents 
que han estat incidit en cada un dels drets humans. Compartir les 
avaluacions sectorials (per drets) en el marc de la Xarxa de 
Solidaritat per a identificar oportunitats a futur.  
 

 

  



25 
 

Pressupost 

Amb aquest Pla Director, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès augmenta la proporció 

de recursos propis destinats a la política de cooperació al desenvolupament.  

L’any 2021 es destinarà el 0,8% dels recursos propis, l’any 2022 el 0,9% i l’any 2023 

l’1%, consolidant-se aquesta proporció per la resta d’anys del Pla Director5.    

Pel que fa la distribució entre modalitats, es manté el repartiment entre modalitats en les 

proporcions que es mostren a continuació i s’inclou una nova partida per contribuir a fer 

efectiu el dret a l’asil i al refugi de les persones refugiades. La distribució anual del 

pressupost atendrà el següent repartiment:  

 

Modalitat Proporció del pressupost 

Cooperació indirecta (iniciativa de les entitats)       42% 

Cooperació directa: Ciutat-ciutat           16% 

Educació per la justícia global a Sant Cugat 20% 

Acció humanitària i emergències                       4% 

Refugi      18% 

Total 100% 

 

Per garantir la transparència de l’execució pressupostària, a través de la dació de 

comptes anual es retran comptes al Ple del govern municipal sobre la despesa 

executada l’any anterior.  

Calendari  
 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Estratègia 1: Complementarietat modalitats      

Acció 1.1 Impulsar la col·laboració entre els entitats 
d’EJG, CD i AH per a generar cadenes 
d’incidència a partir de l’impuls de sinèrgies i 
complementarietats. 
 

• • • • • 

Acció 1.2. Incorporar accions d’EJG en les iniciatives de 
cooperació al desenvolupament i acció 
humanitària.  

• • • • • 
 
Estratègia 2: Lideratge distribuït en xarxa 

     

Acció 2.1 Continuar promovent i donant suport a la Xarxa 
solidària com a principal espai d’articulació de 
les entitats de cooperació, a través de la 
programació de sessions i convocatòria. 
Enfortir la xarxa d’entitats i agents defensors 
dels drets humans en el municipi. 
 

• • • • • 

Acció 2.2. Ampliar l’intercanvi d’experiències i 
aprenentatges dedicant sessions temàtiques 
per a la presentació d’iniciatives de cooperació 
(liderades per les entitats o per l’Ajuntament) 
en funció de les prioritats establertes, plantejar 
necessitats i reptes concrets, generar 

• • • • • 

                                                
5El mètode d’estimació que s’utilitzarà és el mètode Vilanova proposat pel  Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament. 
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 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

aprenentatges i identificar oportunitats 
d’establiment de sinèrgies.   
 

Acció 2.3. 
 

Constitució de comissions temàtiques dins de 
la Xarxa per abordar reptes i iniciatives 
conjuntes en l’àmbit de les prioritats establertes 
(orientades al titulars de drets, obligacions i 
responsabilitats).  
 

 

• • • • 

Acció 2.4. Ampliar la participació de la Xarxa (p.e, a través 
d’una representació o de les comissions 
temàtiques) en altres espais consultius i de 
participació de l’Ajuntament (p.e, Consell 
d’Educació) en funció dels drets humans en els 
que s’estigui incidint.  
 

 

• • • • 

Acció 2.5. Convidar altres entitats i agents de la ciutat a 
les sessions de la Xarxa en funció de les 
temàtiques i iniciatives tractades per a generar 
sinèrgies cap a l’avenç de cada un dels drets 
humans.   
 

 

• • • • 

 
Estratègia 3: Coherència de polítiques Acció 

     

Acció 3.1 Incorporar els valors del desenvolupament 
humà sostenible en les polítiques públiques 
municipals, a través de la introducció 
d’elements orientadors (p.e, principis, valors, 
etc.) en les respectives figures marc i de 
planificació estratègica (p.e, plans, estratègies, 
directrius, declaracions, etc.).  
 

• • • • • 

Acció 3.2. Identificar les polítiques que poden estar 
generant impactes negatius globalitzats o 
territorialment localitzats, i contribuir a la 
introducció de consideracions de prevenció i 
mitigació d’aquests impactes en els instruments 
d’orientació estratègica, reguladors i jurídics i 
operatius de desplegament d’aquestes 
polítiques.   
 

• • • • • 

Acció 3.3. 
 

Impulsar la formació del personal directiu i del 
personal tècnic municipal en l’àmbit de la 
coherència de polítiques i en l’àmbit de la 
contribució dels governs locals al 
desenvolupament humà sostenible. 
 

• • 
   

Acció 3.4. Donar a conèixer les característiques de la 
cooperació tècnica entre el personal municipal i 
incentivar la participació del conjunt de 
treballadors/es de l’Ajuntament en processos 
de cooperació tècnica, generant sinèrgies amb 
altres àrees i departaments. 
 

• 

    

Acció 3.5. Ampliar la participació de les àrees i 
departaments de l’Ajuntament sinèrgics amb 
les prioritats de cooperació en les sessions de 
la Xarxa de Solidaritat.  
  

 

• • • • 

Acció 3.6. Ampliar la comunicació des de l’àrea de 
cooperació dels resultats de les accions de 
coherència de polítiques cap a la resta d’àrees i 
departaments de l’Ajuntament. 
 

 

• • • • 

 
Estratègia 4: Seguiment i avaluació Acció 
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 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Acció 4.1 Introduir en la formulació de totes les iniciatives 
de cooperació impulsades: 1) la identificació i 
avaluació del context de drets humans amb 
perspectiva de gènere que justifica la iniciativa 
(p.e, quins drets s’estan vulnerant, en quins 
col·lectius, quines són les causes d’aquesta 
vulneració, quins són els mecanismes de 
garantia que no estan funcionant, etc.); b) la 
descripció de la incidència (impacte) que la 
iniciativa tindrà sobre aquesta situació. 
 

• • • • • 

Acció 4.2. Planificar anualment les prioritats i accions que 
s’abordaran amb una lògica sectorial per drets 
humans, amb la participació de la Xarxa de 
Solidaritat, identificant els agents que lideraran 
cada una de les estratègies i iniciatives per 
avançar cap al compliment dels drets humans 
en els col·lectius en els que s’estigui incidint.  
 

• • • • • 

Acció 4.3. 
 

Impulsar una avaluació anual distribuïda (per 
part dels agents que han liderat) de la 
implementació i resultats assolits de les accions 
impulsades, reflexionant sobre la incidència i 
efectes de les iniciatives en els drets humans 
dels col·lectius beneficiaris i els sistemes de 
protecció i garantia. 
 

• • • • • 

Acció 4.4. Retre comptes de l’avaluació anual realitzada 
en el sí de la Xarxa a través d’una sessió 
participativa que porti a la identificació de 
reptes per al següent any.  
 

• • • • • 

Acció 4.5 Impulsar una avaluació final distribuïda entre 
els grups d’agents que han estat incidit en cada 
un dels drets humans. Compartir les 
avaluacions sectorials (per drets) en el marc de 
la Xarxa de Solidaritat per a identificar 
oportunitats a futur.  
 

   

• • 
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GLOSSARI 

  

ENFOCAMENT DE 

GÈNERE I BASAT EN 

DRETS HUMANS  

 

MODALITAT I EINES 

DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT 

 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

EDUCACIÓ PER LA JUSTÍCIA GLOBAL 

ACCIÓ HUMANITÀRIA 

Indirecta Directa o tècnica 

ciutat-ciutat 

 

Educació Sensibilització Incidència Recerca 

Rescat i salvament Contingència Post-reconstrucció Refugi 

Titulars de 

drets 

Titulars 

d’obligacions 

Titulars de 

responsabilitats 

Enfocament de 

gènere 

Fase de les primeres 
hores o dies per 

rescatar les persones 
afectades, d’acció 
coordinada  amb el 

comitè de crisi. 

Fase de generació 
d’estructures i suport 
provisionals per evitar 

el patiment de les 
persones  i contribuir a 

restablir els serveis 
mínims 

Fase d’impuls de plans 
de rehabilitació amb 

visió 
transformadora i 

prevenció de  riscos 
per evitar la repetició. 

Fase d’atenció de les 
necessitats de 

persones refugiades 
sol·licitants d’asil. 

Activitats  
d’aprenentatge per 

fomentar l’esperit crític i 
la construcció d’una 
societat més justa. 

Informació i promoció 
dels valors de la 

solidaritat i la justícia 
global a la ciutadania 

per a l’acció. 

Denúncia institucional i 
política per a 

influenciar en la presa 
de decisions pública i 
els marcs normatius. 

Anàlisi de casos de 
vulneració dels drets 
humans i d’injustícies 
globals, de les causes 

i sobre alternatives. 

Iniciatives impulsades 
pels agents de la 

cooperació amb suport 
econòmic i tècnic del 

govern municipal.  

Iniciatives impulsades 
pel govern municipal per 

ampliar les capacitats 
de governança d’altres 

governs locals. 
(cooperació ciutat-ciutat)  

Persones i col·lectius 
que ostenten els drets 

humans. 

Agents que tenen 
l’obligació de protegir i 

garantir els drets 
humans. 

Agents que tenen 
l’obligació de respectar 

els drets humans. 

Anàlisis i transformació 
de les causes 

estructurals de les  
desigualtats entre 
gèneres en tots els 

àmbits.  
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Annexos. 

1. Balanç del Pla Director de Cooperació, Pau i Drets 

Humans 2017-2021 
 

Figura 1. Evolució del pressupost de cooperació 2012-2020: augment en termes 

absoluts i compliment 0,7% 

 

Figura 2. Evolució del pressupost per àmbits: predomini de la cooperació al 

desenvolupament. 

 

403.589

501.312
519.787

549.728 565.561 554.205 567.479 566.311

660.722

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%
 d

e
ls

 r
e
c

u
rs

o
s

 p
ro

p
is

E
u

ro
s

Presupost executat % dels recursos propis

276383

238174

283579

361967

140610

208441

124188 137077

84097
59125 68125

97309

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2017 2018 2019 2020

Cooperació al
desenvolupament

Educació i sensibilització

Emergència i acció
humanitària



30 
 

 

Figura 3. Distribució del pressupost per modalitats: repartiment que es manté 

aproximadament igualitari. 

 

Figura 4. Tipus d’adjudicació: estabilitat en els instruments d’adjudicació. 
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Figura 5. Distribució entre objectius estratègics: Drets universals i pau (OE1), i 

Governança i poder local (OE2). 

 

 

 

Figura 6. Distribució entre objectius específics: Predomini d’alguns d’ells. 

Etiquetas de fila 2017 2018 2019 2020 Total 
general 

AHE. Contribuir a accions d'ajut humanitari i 
emergències 

17% 12% 14% 15% 14% 

OESP_AHE_2. Fase de contingència. 93% 90% 100% 94% 94% 

OESP_AHE_3. Fase de rehabilitació. 7% 10% 0% 6% 6% 

CD-OE1. Drets universals i pau. 32% 34% 27% 22% 29% 

OESP_CD_1.2 Promoció del dret a la salut. 54% 22% 17% 17% 28% 

OESP_CD_1.3 Promoció del dret a l'educació. 46% 61% 58% 68% 58% 

OESP_CD_1.4 Foment de la cultura de pau. 0% 17% 25% 16% 14% 

CD-OE2. Governança i poder local 17% 23% 33% 33% 27% 

OESP_CD_2.1 Enfortiment del poder local i la 
descentralització. 

93% 79% 60% 67% 72% 
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OESP_CD_2.2 Enfortiment de les capacitats de 
les organitzacions de la societat civil. 

7% 21% 40% 33% 28% 

CD-OE3. Desenvolupament econòmic local. 8% 8% 4% 10% 8% 

OESP_CD_3.1 Enfortiment de les capacitats 
productives. 

49% 0% 100% 0% 25% 

OESP_CD_3.2 Promoció d'iniciatives 
econòmiques sostenibles i alternatives al model 
dominant. 

51% 100% 0% 100% 75% 

EPD-OE1. Impulsar l’enfocament de l’EpDCG. 12% 12% 4% 12% 10% 

OESP_EPD_1.2 Revisar el PDE, l 'APS i les 
enquestes de valoració. 

100% 100% 100% 100% 100% 

EPD-OE3. Millorar la implicació i participació 
ciutadana. 

14% 11% 19% 8% 13% 

OESP_EPD_3.1 Campanya de sensibilització de 
ciutat. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Figura 7. Distribució entre territoris: repartició en diversitat de països i territoris. 
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Figura 8. EJG. Tipus d’accions: predomini en l’àmbit educatiu i incidència. 

 

Figura 10. EJG. Tipus de centres educatius: predomini d’IES. Efectes Covid curs 2019-

2020. 
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2. Valoració del PDCPDH 2017-2021 per part dels agents de 

la cooperació al desenvolupament de Sant Cugat 
 

Figura 1. Participació al qüestionari 

 

 

 

Figura 2. En quina mesura esteu d’acord amb les següents valoracions 
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Figura 3. Com valoreu la proporció dels recursos econòmics que el Pla Director va 

assignar a cada modalitat de cooperació, i que es mostra en la següent taula? 

 
 

Figura 4. En quina mesura considereu que el Pla ha assolit els seus objectius general? 

 

 

Figura 5. En quina mesura considereu que el Pla ha incidit en les següents prioritats 

de cooperació internacional? 
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Figura 6. En quina mesura considereu que el Pla ha incidit en les següents prioritats 

de l'EPD? 

 

Figura 7. En quina mesura considereu que el Pla ha assolit els següents objectius en 

l'àmbit de la comunicació? 

 

 
 

Figura 8. En quina mesura considereu que, en l'àmbit de l'acció humanitària i les 

emergències? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Promoció del dret humà a l'aigua…

2. Promoció del dret a la salut (OE 1.2)

3. Promoció del dret a l'educació (OE 1.3)

4. Foment de la cultura de pau (OE 1.4)

5. Enfortiment del poder local i la…

6. Enfortiment de les capacitats de les…

7. Enfortiment de les capacitats…

8. Promoció d'iniciatives econòmiques…

Bastant

Molt

Poc

Ns/ nc

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Impulsar l’enfocament de l’Educació 
per al desenvolupament i la ciutadania …

2. Augmentar l’impacte, la qualitat i la 
coherència de les accions educatives …

3. Millorar la implicació i participació de la 
ciutadania per tal d’ampliar els àmbits …

4. Millorar l’articulació i la col•laboració 
entre els actors de la cooperació i els …

Bastant

Molt

Poc

Ns/ nc

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Elaborar un pla de
comunicació/estratègia comunicativa…

2. Fer seguiment de l'opinió pública en
relació a la temàtica de la cooperació…

3. Pla de formació en comunicació i recull
de bones pràctiques sobre aliances,…

4. Rejovenir el discurs de la cooperació i
apropar el públic jove a partir de la…

5. Visibilitzar més el perfil de la Xarxa
Solidària a les accions de carrer (Festa…

Molt

Bastant

Poc

Gens

Ns/ nc



37 
 

 
 

Figura 9. En quina mesura considereu que la Xarxa Solidària: 

 

 
 

Figura 10. En quina mesura considereu que el funcionament dels següents 

instruments ha estat adequat: 
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3. Consulta a la ciutadania sobre el coneixement de la 

política de cooperació al desenvolupament  
 

Les següents preguntes han estat realitzades a la ciutadania en el marc de l’enquesta 

que l’Observatori de dades de l’Ajuntament de Sant Cugat realitza anualment.  

Tal i com s’observa en les gràfiques, hi ha un ampli desconeixement de la política de 

cooperació al desenvolupament per part de la ciutadania així com dels projectes de 

cooperació Ciutat-Ciutat que s’impulsen. 
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