
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
 

La missió del servei de Cooperació i 
Solidaritat per al Desenvolupament 
Internacional és impulsar i donar suport als 
països pobres i vulnerables amb l’objectiu 
de contribuir des de la dimensió social al seu 
desenvolupament sostenible, a l’eradicació 
de la pobresa i de les desigualtats socials i a 
la protecció dels drets humans.   

 
  QUÈ FEM?  

 Donem suport al teixit associatiu local que 
treballa en projectes i programes de 
solidaritat i de cooperació internacional. 

 Col·laborem amb  recursos financers al 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament en les campanyes 
d’emergència. 

 Estimulem la participació ciutadana 
mitjançant campanyes de sensibilització 
sobre la cooperació. 

 Fomentem l’educació de la cooperació per 
al desenvolupament a les escoles com a 
eina clau per promoure els valors de 
justícia, igualtat, eficàcia, eficiència, 
transparència en drets humans i la pau. 
 

QUÈ OFERIM? 
 Donem suport a projectes de solidaritat i 

cooperació internacional.  

 Dinamitzem i gestionem el Consell 
Municipal de Cooperació i establim 
polítiques de sensibilització a la població 
sorgides del treball conjunt que s’hi 
realitza.  

 Impliquem les entitats del municipi en les 
activitats de sensibilització (Escola 
Municipal de Música, parròquies, DISA). 

 

 

 

 

 Organitzem campanyes ludicoeducatives per 
a infants i joves on es treballen valors. 

 Organitzem una convocatòria anual de 
subvencions per a projectes de cooperació i 
solidaritat internacional adreçada a entitats 
solidàries sense ànim de lucre. 

 

            A QUI ENS ADRECEM? 

             A la ciutadania en general i ONGD. 

 

EL NOSTRE COMPROMÍS 

 Potenciar un espai de participació estable i 
actuació per part de les entitats solidàries, a 
través de Consell Municipal de Cooperació, 
amb un mínim d’una convocatòria trimestral.  

 Programació anual d’activitats a centres 
educatius en col·laboració amb les entitats de 
cooperació i ONGD en matèria de cooperació, 
pau i drets humans: conferències, xerrades, 
debats, tallers, exposicions, mostres...). 

 Cessió d’espais i recursos per desenvolupar 
activitats de difusió en aquesta matèria. 

 Informar, assessorar i orientar la ciutadania per 
tal que conegui i participi dels serveis i les 
activitats relacionades amb la cooperació. Es 
donarà resposta de forma presencial, 
telefònica o per correu electrònic, en el mínim 
termini possible.  

 Garantir la informació de la programació  a 
l’agenda del web municipal i la informació de 
les actes del Consell Municipal de Cooperació al 
portal de transparència. Actuar i agilitar les 
emergències humanitàries. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
AJUDEU-NOS A MILLORAR 
   
Per tal de millorar el servei i garantir 
l’acompliment dels nostres compromisos us 
demanem: 

 Que les entitats participeu en el Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat 
Internacional i que hi feu propostes i, 
alhora, estigueu informades de les activitats 
que es duen a terme.  

 Que impulseu els canals de comunicació 
amb entitats i usuaris de tot allò que es 
concreti al Consell Municipal. 

 Que ens comuniqueu qualsevol incidència, 
suggeriment, queixa o consulta en tot 
moment sobre el Servei de Cooperació i 
Solidaritat Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2018 2019 2020 

Nombre accions de sensibilització adreçades al 
públic infantil 

1   

Nombre accions de sensibilització adreçades al 
públic adult 

2   

Nombre de projecte promogut per entitats locals, 
ONGD 

4   

Nombre de Consells Municipals de Cooperació 7   

 
 

DADES DE CONTACTE 
 

   SERVEI DE COOPERACIO I SOLIDARITAT PER AL  
   DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL 
   C/ Joan XXIII, 2-8 (Fàbrica del Gas) 
   Tel. 93 741 74 04 
   cooperació@premiademar.cat 
 
   Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h 
 

 
 

 
                                                                                Cooperació Internacional 


