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1. Presentació
Davant la pressió ciutadana que amb el Moviment del 0’7% als noranta
reclamava una major implicació en les accions solidàries, el món municipal es
va anar mobilitzant i va anar posant en marxa diferents accions encaminades a
treballar en l’àmbit de la cooperació internacional i la solidaritat.
El Departament de Solidaritat i cooperació centra les seves accions
principalment en l’àmbit de la sensibilització de la ciutadania, fent especial
èmfasi en els nens i nenes, canalitzant-la a través de les escoles.
D’altra banda, en quant als projectes de cooperació en el territori, dóna suport a
diferents entitats que hi treballen, fent-ne també els seguiment.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és sòcia del Fons Català de Cooperació,
fent el pagament anual de la quota d’associats.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
La Llei 26/2001 de 31 de desembre , de cooperació al desenvolupament Text
consolidat, emmarca l’àmbit d’acció tant de la Generalitat com dels ens locals:

• Fomentar tant el desenvolupament humà com l’educació i el compromís
cívic dels ciutadans de Catalunya en aquest àmbit.
• Impulsar el desenvolupament econòmic i el benestar social dels
habitants dels països receptors de la cooperació, a fi que ells mateixos
puguin instrumentar un sistema de desenvolupament sostenible
econòmic i social en un període de temps raonable que permeti o
tendeixi, entre d’altres, a la facilitació de l’accés efectiu a tots els béns i
els serveis necessaris per a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques; a l’impuls d’un desenvolupament humà sostenible integrador
de les seves dimensions democràtica, econòmica, social i
mediambiental;a la igualtat d’oportunitats entre sexes en l’accés efectiu
als recursos, als serveis, a l’educació i a la formació i, en especial, la
potenciació de la plenitud dels drets humans i les llibertats fonamentals
de les dones i dels infants, ...
• Fomentar el compromís i les capacitats dels ciutadans de Catalunya a
favor del desenvolupament, mitjançant, entre d’altres. la informació, la
sensibilització, l’educació i la formació necessàries per fomentar el
compromís cívic per a la solidaritat i el desenvolupament i per millorar-ne
el coneixement i les capacitats perquè es puguin fer efectius,...

2.2 Seus, adreces i telèfons
Seu Central: La Teixidora- C/ Salvador Casas, 17. Tel. 93 778 00 50 ext. 4
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3. Activitats realitzades
3.1 ACTIVITATS DIRIGIDES A CENTRES EDUCATIUS
3.1.1 Descripció
Des del Departament de Solidaritat s’ofereixen dues activitats en el Catàleg
d’activitats per els centres educatius del Departament d’Educació.
1.
“Conviure a la Mediterrània” és un programa d’activitats d’educació per a
la pau, el desenvolupament i la interculturalitat a l’aula que realitza IRENIA Jocs
de Pau.
Es concep com un eix transversal en el que es proposen un seguit d’activitats
als centres d’educació primària, tant públics com concertats, en els que prenen
el protagonisme els jocs, els contes, les representacions i els debats de
reflexió, entorn la realitat d’altres indrets de la conca mediterrània.
2.
“Descobreix els drets Humans amb la Likita” de la Fundació Vicente
Ferrer.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar els valors de la cooperació
i la solidaritat entre els nens i nenes

• Promoure el treball en grup per arribar a assolir els
objectius
• Convidar la reflexió a partir de l’experiència viscuda
• Donar a conèixer la realitat d’alguns pobles de la
Mediterrània
• Treballar els drets Humans

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

Activitats educatives als centres amb alumnes de primària

Relat de contes,
jocs, tallers,
espectacles de
titelles, treball amb
imatges,
debats...La
metodologia està
adaptada a cada
curs Algunes de les

CURS

De febrer a
juny

1er

TALLER
JEHÀ-GUITA i JOCS DE PATI DE LA
MEDITERRÀNIA

2n

DANSES DE LA MEDITERRÀNIA i FERVOL

3er

UN MAR ESPECIAL i REI INJUST
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De gener a
març

4rt

ESPECTACLE INTRODUCTORI
TEATREFÒRUM i TALLER TITELLES EL
VIATGE DE LÀDAMA

5è

CONTES MEDITERRÀNIA, VIDES
PARAL·LELES , FALÍ-FALÀ i VIATGE NO TRIAT

6è

ESCRIPTURA ÀRAB, CAFÉ DE LA MED, JUSTINJUST, ENTRETERRES i PROGRAMA RÀDIO
A RÀDIO OLESA

activitats es fan en
l’entorn escolar i
d’altres com les
titelles i el teatre
fòrum es fan en
altres espais com
ara l’auditori o Cal
Rapissa.

Exposició rotativa per els centres educatius que van
sol·licitar l’exposició “Descobreix els Drets Humans amb la
Likita” + xerrada sobre l’Índia rural (opcional)

Xerrada amb
imatges i exposició
dinàmica

A qui va destinat
Alumnat dels centres de primària públics i concertats d’Olesa.
3.1.2 Resultats
Participació
En el programa “Conviure a la Mediterrània” hi han participat quatre centres
educatius d’Olesa: Escola Puigventós, Escola Josep Ferrà i Esteva, Escola
Mare de Déu de Montserrat i Escola Sant Bernat, arribant a un total de 1.000
alumnes.
En l’activitat “Descobreix els Drets Humans amb la Likita” hi ha participat quatre
centres educatius d’Olesa: Escola Puigventós, Escola Josep Ferrà i Esteva,
Escolàpies Olesa i l’Escola Povill arribant a un total de 350 alumnes.

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Nombre de centres que han fet l’activitat
Variació respecte al curs anterior
Nombre de grups que han fet les activitats
Variança de grups que han fet l’activitat respecte curs anterior
Nombre d’alumnes que han fet l’activitat
Variança d’alumnes respecte l’any anterior

4
0
40
+3
1000
+75
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La valoració que els centres han fet arribar al Departament d’Ensenyament
Conviure a la Mediterrània:
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El programa Conviure la Mediterrània es fa a Olesa de Montserrat des de l’any
2008 i es realitza per part d’uns docents especialitzats que formen part del
col·lectiu Irènica Jocs de pau.
Descobreix els drets Humans amb la Likita:

Aquest curs ha sigut el primer anys que s’ofereix aquesta activitat, veient la
bona rebuda que ha tingut s’ha tornat a oferir en el Catàleg d’activitats per els
centres educatius 2018-2019.
3.1.3 Costos
Conviure
Mediterrània

la

3.2 ACTIVITATS
SOLIDARITAT

Capítol I

Capítol II

1.122,39€

DE

15.771,0 €

Capítol IV

Capítol VI

0,00 €

SENSIBILITZACIÓ

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
16.893,39€

COOPERACIÓ

I

3.2.1 Descripció
Al llarg de l’any es van celebrant diferents dies internacionals i altres actes que
donen peu a treballar la sensibilització de la ciutadania, en diversos aspectes
que tenen a veure amb la realitat d’altres indrets del món, altres realitats
geosociopolítiques, que sovint es troben en situació de conflicte i que vulneren
sistemàticament els Drets Humans.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics
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Crear consciència sobre les
desigualtats i realitats arreu del món

• Foment de la cooperació internacional
• Celebració del DENIP (Dia Escolar de la No-Violència i
la Pau)
• Reconeixement als projectes que duen a terme entitats
d’Olesa
• Difusió de la situació d’emergència de les persones
refugiades
• Acollir iniciatives de les entitats

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

Celebració del DENIP: Jocs
infantils + taller “un món de pau”
+ exposició “descobreix els
DD.HH.”

Jocs gegants “fes-te gran” + taller “un
món de pau” + exposició “Descobreix
els DD.HH.” (1 mes itinerant per les
escoles)

20/06/2018

Hora del conte “Contes per la
pau”

Hora del conte per a infants a la
Biblioteca a càrrec de Raig de Sol”

11/07/2018

Benvinguda infants sahrauís

Donar la benvinguda als infants que
venen a passar l’estiu amb famílies
olesanes

28/01/2018

17/07/2018

Pagament quota associat al Fons
Català de Cooperació al
Desenvolupament*

Proposta aprovada per la Junta de
Govern Local

18/09/2018

Tertúlia a la ràdio sobre la frontera
sud, persones migrades i
refugiades i el model d’acollida

Entrevista a Joan Ribas, tècnic del
Fons Català de Cooperació i Sara
Montesinos periodista a la frontera sud

12-25/11/2018

Exposició “els murs d’Europa i
Espanya” de Fotomovimiento i
NOVACT

Exposició a la sala 2 de la casa de
cultura. 125 persones

A qui va destinat
Ciutadania d’Olesa de Montserrat
3.2.2 Resultats
Participació
La majoria d’activitats han tingut com a població diana la infància en un sentit
ampli, és una manera de crear consciència en els més menuts i a les famílies
que els acompanyen.

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts
Solidaritat i Cooperació. Memòria 2018
11

Participació
Grau de satisfacció expressat pels participants

Mitja-alta
Alta

3.2.3 Costos

Activitats
sensibilització

de

Capítol I

Capítol II

1.122,39€

2.607,34€

Capítol IV*

Capítol VI

2.050.00€

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
5.779,73 €

*Quota associat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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Commemoració DENIP, hora del conte “Contes per la pau” i presentació de
l’exposició “els murs d’Europa i Espanya”
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3.3 SUBVENCIONS A LES ENTITATS
3.3.1 Descripció
Presentació d’una línia de subvencions en l’àmbit de cooperació, emmarcada
dintre del projecte global de l’Ajuntament: Convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva corresponent a l’exercici
2018, annex IX- Subvencions específiques per a les entitats de cooperació per
al desenvolupament i solidaritat a Olesa de Montserrat l’any 2018.
Dotació de la convocatòria per la línia de cooperació: 21.330,00 €
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

• Augmentar i/o mantenir les
activitats que es fan en el
municipi des del mon associatiu

• Subvencionar projectes que s’ajustin a les
necessitats detectades pel departament
• Incentivar la innovació en les activitats que es
realitzen per part de les entitats
• Proporcionar suport econòmic a les entitats de
solidaritat i cooperació per la realització de les
activitats
• Sumar esforços amb les entitats per assolir objectius
compartits

Activitats desenvolupades
Data

Activitat
Preparació
de
les
bases
específiques conjuntament a altres
departaments per a la seva
aprovació
Valoració dels projectes presentats,
requeriments, convocatòria de la
mesa
i
aprovació
de
les
subvencions atorgades i del
pagament del 75% de la subvenció
concedida

Gener-Març 2018

Juny- Juliol 2018

Novembre 2018
gener 2019

Metodologia

–

Valoració de les justificacions
presentades,
requeriments i
aprovació del pagament del 25%
restant
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A qui va destinat
Entitats i associacions que duguin a terme projectes de cooperació per al
desenvolupament i de foment de la solidaritat i la cooperació entre els pobles o
ajuda humanitària en el l’àmbit internacional .
3.3.2 Resultats
Participants
Entitat
Hijas de Maria
Religiosas de las
Escuelas Pias
Associació Catalana
del Poble SaharauiACAPS Olesa
Institut Jane Goodall

Puntuació
obtinguda

Cost del
projecte

Import
sol·licitat

Màxim
subvencionable

Import
atorgat

54

37.776,86 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

60

12.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

42

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

TOTAL

17.000,00 €

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

% d’entitats de l’àmbit que es presenten
Nombre d’entitats sol·licitant que no reben subvenció
% d’entitats que compleixen tots els requisits des de l’inici al final
Import concedit no justificat

50%
0
100%
0€

Valoració dels projectes: Tots els projectes s’han desenvolupat correctament i
s’han justificat d’acord a les bases específiques. Tots ells són projectes
d’entitats amb les que s’està treballant des de fa temps.
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Nom entitat

Nom del projecte

Hijas de Maria Religiosas de las Escuelas
Pias

Millores per el desplaçament de les noies a
l’escola d’ensenyament secundari d’Oussouye i
per a nens i nenes de 3 a 5 anys per a llar
d’infants d’Oukout, Senegal

Associació Catalana del Poble Sahrauí ACAPS Olesa

“Olesa i Birganduz pobles agermanats”

Institut Jane Goodall

Campament d’estiu per a infants no
escolaritzats i de famílies empobrides a
Dindefelo, Senegal

3.3.3 Costos

Subvencions
a
entitats cooperació

Capítol I
1.487,31 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV

Capítol VI

17.000,00€

0,00€

Capítol VII
0,00€

Total
18.487,31€

3.4 PLA D’ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES
3.4.1 Descripció
La crisi humanitària de les persones refugiades que està tenint lloc a la
Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes armats, tant a la
zona pròxima de Síria com a Àfrica.
Arran d’aquesta crisi i davant de la passivitat de l’estat, es va crear la Comitè
per a l’Acollida de Persones Refugiades al·legant la responsabilitat dels països
democràtics i com a resposta als municipis catalans de voler intervenir davant
d’aquesta crisi.
A través de la coordinació amb la CCAR, el municipi va elaborar un pla
d’acollida i es va reunir amb representant del Comitè per valorar possibilitats.
Amb la presentació d’aquest pla d’acollida la Comissió Espanyola d’Ajuda al
Refugiat (CEAR) va fer arribar una proposta de família refugiada per acollir al
municipi.
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Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Presentar la possibilitat de ser
municipi d’acollida

• Valorar els recursos amb els què comptem
• Oferir el municipi a una família refugiada
• Enriquiment per la societat d’acollida

Acollir una família refugiada

• Oferir els recursos necessaris per una bona
integració i acollida al municipi
• Coordinar els serveis que formen part de l’acollida i
integració

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

Gener juny

Reunions de seguiment amb la família, acompanyament als
serveis i coneixement de l’entorn.

Juliol 2018

Revisió del contracte de lloguer per finalització del
programa estatal del CEAR i inici de feina d’un membre de
la família.

Durant tot
l’any

Activitats de sensibilització entorn acollida i persones
refugiades

3.4.2 Resultats
Participació
Participació interdepartamental: diversitat, serveis socials, salut i ensenyament.
I també coordinació amb la CEAR.
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Avaluació

Des del mes de gener fins el mes de juny s’han fet reunions de seguiment amb
la família i acompanyament per els diferents serveis: promoció econòmica,
serveis de salut...
Al mes de juny se’ls hi va finalitzar l’ajuda del programa estatal i un membre de
la família va entrar a treballar en un pla d’ocupació municipal, tenint feina
durant 6 mesos. Aquest canvi en els ingressos familiars va portar a la revisió
del contracte de lloguer per part dels serveis jurídics, oficina d’habitatge i
departament de Solidaritat.
Així doncs ja no formen part del programa estatal del CEAR i depenen
totalment dels serveis municipals.

3.4.3 Costos
Capítol I

Pla d’acollida

1.122,39 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.122,39 €
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instancies, trucades, visites
Les instàncies rebudes han estat relacionades amb la convocatòria de
subvencions, així com les trucades i visites, majoritàriament.
En quant al Registre d’Entrades:

Departa
ment

Igualtat i
Solidaritat

N.
Instàn
cies

Ajuntam
Accepta Redirecci Entit Ciuta Empre ents i
des
onades
at
dà
ses Instituci Centres
Escolars
ons

Tipologia

Activitats i actes populars

7

7

Cessió de sales municipals

1

1

Contractes i convenis

1

Material per activitats

4

Pressupostos registrats

7

Subvencions a entitats

6

Subvencions altres institucions

2

TOTALS

28

1
4

43
7
6
2
0

18

7

3

En quant al Registre de sortides:
Departa
ment

Igualtat i
Solidaritat

Nombr
e

13

Tipologia

Entitat

Activitats

4

Resposta instància

4

Cessió sales municipals

1

Ciutadà

Empresa

Ajuntaments
i Institucions Centres
Escolars

1

Convenis pràctiques
Protocols
Subvencions a entitats

3
1
0

TOTALS

10

3
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Des del 2018 al Genesys hi consta Igualtat i Solidaritat com a mateix
departament, per aquest motiu el recompte de registres s’ha fet conjunt.

Promig
setmanal
aproximat
Trucades rebudes
Trucades realitzades
Atenció a la ciutadania i visites

5/setmanals aprox.
10/ setmanals aprox.
1 /setmanals aprox.

S’han atès el 100% de les visites, trucades i instàncies, bàsicament
relacionades amb les subvencions convocades a les entitats i amb les
subvencions que presentem a la Diputació de Barcelona.

4.2 Expedients i tràmits realitzats
Els expedients oberts en aquest 2017 han estat:
Departament

N.Expedients

Tipologies

N. per tipologogia Obert Tancat

Solidaritat i Cooperació

Activitats

1

Solidaritat i Cooperació

Subvencions a entitats per concurrència

3

Solidaritat i Cooperació

Beques i ajuts

0

Contractes/convenis privats

0

Solidaritat i Cooperació

Convenis interadministratius

0

Solidaritat i Cooperació

Plans Locals

0

Solidaritat i Cooperació

Subvencions altres institucions

1

1

TOTALS

5

2

Solidaritat i Cooperació

5

1
1

2

3
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5. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

IMPORT

Diputació de Barcelona –

Econòmica

12,006,10 €
12,006,10 €

Total Subvencions Rebudes
Despeses1

O

P

63

2312

E

22601

63

2312

22602

63

2312

22606

63

2312

22609

63

2312

22699

63

2312

22706

2018
Crèdits
inicials

Descripció

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-ADATENCIONS PROTOCOL I
REPRESENTACIÓ
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-ADPUBLICITAT I PROPAGANDA
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-ADREUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-ADTALLERS I ACTIVITATS
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-ADDESPESES DIVERSES
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-ADTREBALLS REALITZATS ALTRES
EMPR.

Total CAP II

1

Crèdits
totals

Obligacions
reconegudes

200,00

200,00

188,59

150,00

150,00

24,20

14.500,00

14.500,00

18.015,55

20,64

20,64

00,00

175,00

175,00

00,00

200,00

200,00

150,00

15.245,64

15.245,64

18.378,34€

No estan incloses les despeses de personal ni les despeses indirectes
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O

63

63

63

P

E

2018
Crèdits
inicials

Descripció

63

Obligacions
reconegudes

2312

SOLIDARITAT I COOPERACIÓAD-QUOTA FONS CATALÀ
48000 COOPERACIÓ

2.050,00

2.050,00

2.050,00

2312

SOLIDARITAT I COOPERACIÓAD-AMB EL TERRITORI I
48001 COOPERACIÓ

10,00

10,00

0,00

2312

SOLIDARITAT I COOPERACIÓAD-ALTRES
48950 TRANSFERÈNCIES

21.330,00

21.330,00

17.000,00

23.390,00

23.390,00

19.050,00

Total CAP IV

O

Crèdits totals

P

2312

E

2018
Crèdits
inicials

Descripció

SOLIDARITAT I COOPERACIÓAD-MAQUINARIA,
INSTAL·LACIONS I
62300 UTILLATGES

Total CAP VI

Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

0,00

500,00

0,00

00,00

500,00

0,00

En resum el total de despeses de l’any 2018 és:

Capítol I
6.734,34 €

Capítol II
18.378,34€

Capítol IV
19.050,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
44.162,68 €
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