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Agraïments
En primer lloc vull agrair a la Diputació de Barcelona l’acompanyament tècnic i
econòmic que fa als ajuntaments perquè puguin desenvolupar les responsabilitats de
governar els territoris, i que la cooperació internacional estigui en l’agenda de les
polítiques de proximitat.
En segon lloc agrair als treballadors i treballadores del Fons Català de Cooperació
totes les facilitats que ens han donat per tal d’obtenir el màxim d’informació sobre la
cooperació vers el municipi agermanat de Puerto Cabezas. La consulta als arxius del
FCCD ha estat imprescindible per tal d’aconseguir un recull detallat de tots els
projectes que ha impulsat o finançat Sant Pere de Ribes al llarg dels anys.
Concretament i molt especialment els nostres agraïments a la Victòria Planas, a
l’Albert Pujol i a la Marta Pujolràs que amb la seva memòria, records i dedicació han
permès complementar dades sobre cadascun dels projectes implementats.
En tercer lloc a totes les persones, representants polítics actuals i exalcaldes i
alcaldessa, tècnics de l’ajuntament i membres de les ONG del Consell Municipal de
Cooperació per la seva predisposició en les entrevistes i reunions de treball. Amb la
seva honestedat i clarividència hem pogut establir els punts forts i febles, i a partir
d’aquí, entrar en un debat constructiu i realista per tal que es pugui implementar
aquest Pla Director.
A tot el departament de cooperació que amablement m’ha donat totes les facilitats per
a fer les recerques documentals, i molt especialment a la Laura Lamarca, que setmana
rere setmana ha anat dedicant temps, coneixements i la seva professionalitat, i sense
la qual, no hauríem finalitzat tota la tasca.
A l’equip de govern per l’aposta responsable sobre la cooperació per haver reflectit en
el Pla d’Actuació Municipal, concretament en l’acció 1.9.2.3, que establia la voluntat de
confeccionar un Pla Director de Cooperació que fos la guia de treball pels anys
vinents.
Agrair als diversos representants polítics de la Corporació que han manifestat amb
claredat el seu posicionament respecte a què caldria fer en aquesta matèria, com han
vist l’evolució en els darrers anys i quins compromisos estan disposats a adquirir des
de la seva responsabilitat com a electes locals.
Potser, el document de consens que avui presentem no és tan ambiciós com les
entitats sense ànim de lucre voldrien, reivindiquen i creuen que hauria de ser, però és
un document de treball que té la voluntat d’ordenar, corresponsabilitzar i adquirir
compromisos de ciutat que siguin una realitat aplicable per fases, que sigui alhora una
guia que els electes junt amb la ciutadania puguin portar a terme a partir de la seva
aprovació, pensat com a una eina en moviment que se sàpiga adequar als canvis, que
de ben segur es produiran també en els pròxims quatre anys.
Com a municipalista i ciutadana ha estat engrescador, GRÀCIES i bona feina.

Marta Marfany
Redactora del Pla Director
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1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ
Aquest és el primer Pla Director de la cooperació al desenvolupament que
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes impulsa amb la voluntat de fixar les bases
d’un model de cooperació coherent i compromès amb els acords i pactes
internacionals i les demandes ciutadanes del municipi.
Davant les incerteses polítiques municipals, la davallada de recursos públics
generals de les administracions davant la crisi econòmica iniciada l’any 2008 i
la crispada situació internacional actual, han suposat pel collectiu d’ONG locals
una manca de seguretat en la planificació i poca visibilitat dels compromisos a
mitjà termini per part del municipalisme local.
Per aquest motiu el present Pla Director esdevé un instrument de planificació
de la política de cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, per tal de contribuir a l’eficàcia del desenvolupament.
Aquest document respon a la voluntat política expressada pel govern municipal
per avançar cap a un model de cooperació de qualitat pels pròxims 4 anys de
mandat (2017-2020).
Alhora representa un compromís de treball amb els agents locals de la
cooperació per analitzar, debatre i acordar com es portarà a terme la
cooperació internacional. Fins al moment present la cooperació havia estat una
política executada des dels diversos governs, però mai planificada
conjuntament amb la societat civil.
Els objectius són establir el marc de referència, les prioritats geogràfiques i
sectorials a les quals es donarà suport, així com els recursos humans i
econòmics que s’hi destinaran. També és un pretext per tal de debatre i arribar
a compromisos ferms per part dels estaments polítics locals per tal de
consolidar una veritable política de cooperació internacional municipal sense
partidismes ni subterfugis que no permetin avançar cap a un municipi
veritablement proactiu, solidari i respectuós amb els drets de les persones.
És una aposta cap a una cooperació transformadora que potencii aliances i
complementarietats cercant una major qualitat i eficiència de les accions
empreses.
Els objectius transversals de les actuacions hauran de promoure el respecte i la
consolidació dels drets humans, la governabilitat i l’enfortiment del teixit
comunitari, vetllar per l’equitat, la sostenibilitat econòmica, social i
mediambiental.
Aquesta eina de gestió s’ha de convertir en un espai de concertació públicprivat per determinar la presa de decisions, el seguiment i l’avaluació de la
cooperació internacional del nostre municipi a mitjà termini, per tal que permeti
mesurar-ne els resultats i aplicar processos de millora contínua i d’adaptació
als constants canvis que els nous temps exigeixen.
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Tenir presents els marcs referencials ens ajuda a prioritzar les línies d’actuació
i els objectius de la cooperació descentralitzada, partint d’unes regles
universals com són els drets humans i concretant-los en les accions municipals,
a través de recursos adients i adequats, amb un pressupost suficient que
sostingui les voluntats.

A més cal refermar aquest document amb l’opinió de la ciutadania, creant un
debat, unes aportacions i un consens que consolidi els acords presos i, que
aquesta ciutadania organitzada a través del Consell Municipal de Cooperació,
sigui garant del seguiment i de la seva aplicació.
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2. PROCÉS I METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DEL PLA
El procés de treball s’ha dividit en tres fases:

Fase inicial. RECERCA- De juny a octubre del 2016
-

-

Recerca de documentació i tractament de dades dels arxius de
l’ajuntament de Sant Pere de Ribes i del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
Realització de les entrevistes als actors de la cooperació local.

Fase intermèdia. PARTICIPACIÓ I DEBAT- novembre del 2016
-

Sistematització de la documentació i elaboració de la part corresponent
a la diagnosi i anàlisi dels punts febles de la cooperació local.
Redacció de l’esborrany de les línies estratègiques.
Presentació als membres del CMC de les dues parts del document.
Debat de les propostes, fase d’aportació de millores i priorització de les
accions.

Fase final. CONSENS I APROVACIÓ- desembre-febrer del 2017
-

Incorporació dels suggeriments presentats per part de les ONG i actors
locals.
Entrevistes amb els polítics locals
Elaboració i lliurament del document del Pla Director de la Cooperació
(2017-2020)
Revisió, debat, millora del document definitiu
Aprovació del document al Ple de la corporació (febrer 2017)
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3. EL MARC DE REFERÈNCIA
La cooperació internacional està regulada pels Estats i cal conèixer la legislació
i els posicionaments polítics mundials que estan vigents en l’actualitat i que
determinen objectius i agendes internacionals.
El marc europeu. Les relacions exteriors de la Unió Europea
L'actuació de la Unió Europea en l'escena internacional es basa en els principis
que van inspirar la seva creació, desenvolupament i ampliació, i que així mateix
estan descrits en la Carta de les Nacions Unides i el Dret internacional. La
defensa dels drets humans i de la democràcia constitueix, a priori, un aspecte
primordial de les seves relacions exteriors. En la seva acció internacional la
Unió també vetlla pels seus interessos i objectius estratègics, bàsicament les
relacions comercials a través d’estratègies bilaterals i celebrant cimeres
periòdiques amb els socis com els Estats Units, Japó, Canadà, Rússia, l'Índia o
la Xina.
L'acció de la Unió inclou també el suport al desenvolupament, la cooperació, i
el diàleg polític amb els països de la Mediterrània, Orient Pròxim, Àsia, Amèrica
Llatina, Europa Oriental, Àsia Central i els Balcans Occidentals. El Servei
Europeu d'Acció Exterior, que inclou a diplomàtics dels Estats membres i està
dirigit per l'Alt Representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de
Seguretat i vicepresident de la Comissió Europea, exerceix una funció clau en
aquests àmbits des de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa.

La política de desenvolupament de la UE
La política de desenvolupament ocupa un lloc central en les polítiques exteriors
de la Unió Europea. La UE ha donat suport, des de la seva creació, al
desenvolupament en regions associades, Estats d'Àfrica, Carib i el Pacífic
(ACP) i ha anat ampliant gradualment el seu focus d' atenció, collaborant
actualment amb uns 160 països de tot el món.
La UE és el donant mundial més gran d'ajuda al desenvolupament. Junts, la
Unió i els seus Estats membres presten més de la meitat de l'ajuda oficial al
desenvolupament (AOD) mundial. L'objectiu principal de la política de
desenvolupament de la UE és «la reducció i, finalment, l'eradicació de la
pobresa». Altres objectius són la defensa dels drets humans i la democràcia, la
promoció de la igualtat entre home i dones i, més recentment, afrontar els
desafiaments mediambientals i climàtics.
Fonaments jurídics
Article 21, apartat 1, del Tractat de la Unió Europea (TUE): mandat general i
principis rectors en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament de la UE .
Article 4, apartat 4, i articles 208 a 211 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea (TFUE).
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Articles 312-316 del TFUE: assumptes pressupostaris.
Acord de Cotonou [respecte del grup d'Estats d'Àfrica, el Carib i el Pacífic (ACP
)] i diversos acords bilaterals d'associació (en virtut de l'article 217 del TFUE:
acords de cooperació específics.
Marc polític
El 20 de desembre del 2005, la Comissió, el Consell i el Parlament van
adoptar la declaració política «Consens europeu sobre el desenvolupament
de la UE». És un conjunt uniforme de principis i valors per a la cooperació al
desenvolupament dels Estats membres i les institucions de la UE. El text fixa
objectius centrals per a la política de desenvolupament europea, com la
reducció de la pobresa, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament del
Millenni (ODM) de les Nacions Unides del 2000, i la promoció dels valors
democràtics d'Europa en tot el món. El Consens també confereix als països en
desenvolupament responsabilitats clares per al seu propi desenvolupament.
Sota l'epígraf dedicat a l'augment i la millora de l'ajuda de la UE, la Unió i els
Estats membres es comprometen a incrementar la seva despesa en AOD fins
al 0,7% de la renda nacional bruta (RNB) per al 2015, a destinar a l' menys la
meitat del finançament addicional a l'Àfrica i a aplicar un enfocament que
afavoreixi els pobres en la tasca de desenvolupament, tot i que no s'ha
complert aquest termini. El 3 d'abril del 2014, l'Alta Representant de la Unió per
a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i vicepresidenta de la Comissió
va subscriure el Consens Europeu, completant la seva adopció per totes les
institucions de la UE i donant un nou impuls al compromís de la Unió amb els
països en desenvolupament.

Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
Per transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible aprovada a Nova York el setembre del 2015 estableix el nou marc
mundial per contribuir a l'eradicació de la pobresa i aconseguir el
desenvolupament sostenible d'aquí a 2030. És una continuació dels Objectius
de Desenvolupament del Millenni (ODM) i fixa un nou conjunt de 17 objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS), juntament amb 169 objectius
associats. A l'Agenda 2030 també s'integra l'Agenda d'Acció d'Addis Abeba de
les Nacions Unides, adoptada el juliol del 2015, que estableix els diferents
mitjans necessaris per a l'aplicació de l'Agenda 2030, i en la qual la UE es torna
a comprometre a assolir l'objectiu de destinar el 0,7% del seu RNB a l'ajuda al
desenvolupament. La UE ha participat plenament en l'elaboració de la nova
Agenda 2030 i s'ha compromès a impulsar-la a través de les seves polítiques
interiors i exteriors. Això conduirà a una revisió del marc polític existent,
inclosos el Consens sobre Desenvolupament i el Programa per al Canvi.
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Per eradicar la pobresa hem passat dels 8 ODM als 17 ODS que són:

1. Fi de la pobresa

7. Energia neta i assequible

13. Acció climàtica

2. Fam zero

8. Treball digne i creixement econòmic 14. Vida submarina

3. Salut i benestar

9. Indústria, innovació, infraestructures 15. Vida terrestre

4. Educació de qualitat

10.Redudcció de les desigualtats

5. Igualtat de gènere

11. Ciutats i comunitats sostenibles

6. Aigua neta i sanejament

12. Consum i producció responsable

16. Pau, justícia,
i institucions sòlides
17.Aliança objectius

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
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El marc espanyol
L’article 149 de la Constitució Espanyola estableix que l’Estat té competència
exclusiva en matèria d’immigració, estrangeria, dret d’asil i Relacions
Internacionals.
Concretament el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) és el
responsable de la política exterior i la cooperació al desenvolupament a
Espanya, i considera que una de les principals obligacions de l’Estat dins la
seva acció exterior és l’ajuda al desenvolupament.
L'objectiu del Ministeri és millorar la qualitat de vida en tots els aspectes dels
països més desfavorits, amb la finalitat d'eradicar la pobresa i crear un món
més igualitari. La política d'ajuda al desenvolupament ha comptat amb el suport
i consens de la societat espanyola, des de l'Administració central a les
comunitats autònomes, el sector privat empresarial, les entitats locals i els
grups d'acció civil com oenagés o sindicats.

Qui porta endavant la política de cooperació al desenvolupament és l’AECID.
L’agència va ser creada l’11 de novembre del 1988.
Les seves accions estan orientades a la lluita contra la pobresa, l'assistència a
les necessitats bàsiques de la població, la conservació del medi ambient,
l'equitat de gènere i la promoció del desenvolupament sostenible. Així mateix,
en cas de catàstrofes humanitàries com la fam, desastres naturals o conflictes
armats, l'AECID assisteix les necessitats de la població per tal de minimitzar el
dany als ciutadans.
D'altra banda, Espanya és membre rellevant d'organitzacions supranacionals
com l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris
(OCHA), i ha signat acords internacionals fonamentals per al desenvolupament
d'una política humanitària com la Declaració d'Objectius de Desenvolupament
del Millenni (ODM).
Els objectius del millenni i els principis d'eficàcia de l'ajuda basats en la
Declaració de París són els principals referents del IV Pla Director de la
Cooperació Espanyola 2013/2016 que estableix les prioritats d'ajuda al
desenvolupament. Espanya concentrarà els seus esforços en uns 25 països de
tres àrees geogràfiques prioritàries: Llatinoamèrica, Nord d'Àfrica i Pròxim
Orient, i Àfrica Subsahariana. En ells, es primarà la consolidació dels processos
democràtics i l'Estat de dret, la reducció de les desigualtats i la vulnerabilitat de
la pobresa extrema i el foment dels drets de les dones i la igualtat de gènere.
http://www.aecid.es/ES
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El marc català
En l’actualitat i des de la creació l’any 2003 de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), aquest és l’organisme que assumeix
la responsabilitat delegada del govern català per a gestionar les polítiques de
cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària.
Funcions
• Executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament,
construcció de pau i acció humanitària de la Generalitat de Catalunya i els
recursos econòmics i materials que s'hi destinen.
• Assessorar l'Administració de la Generalitat sobre la planificació de la
política catalana de cooperació al desenvolupament i d'acció humanitària.
• Efectuar convocatòries públiques per a l'atorgament de subvencions i
finançament de projectes de cooperació al desenvolupament i d'acció
humanitària.
• Assessorar i donar suport a entitats públiques i privades que exerceixin
activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i l'acció
humanitària.
• Dissenyar i executar projectes i accions de cooperació al desenvolupament,
construcció de pau i acció humanitària, incloent-hi els àmbits de la formació,
la sensibilització ciutadana i la difusió.
• Coordinació dels ajuts i la cooperació al desenvolupament dels
departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.
El marc normatiu a Catalunya ve regulat per la Llei 26/2001, de 31 de
desembre, de cooperació al desenvolupament, aprovada per unanimitat pel
Parlament de Catalunya el desembre del 2001, estableix i regula l'activitat de la
Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament i de
solidaritat internacional, enteses com a béns públics globals en la realització de
les quals s'ha compromès la societat catalana. Posteriorment, determinats
preceptes de la llei varen ser modificats per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres.
Altrament hi ha vigent la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau i l’any
2005 es va crear el Consell Català del Foment de la Pau a través del Decret
101/2005, de 31 de maig.
La política i les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament
impulsades des de la Generalitat de Catalunya es planifiquen a través de dos
instruments essencials: el Pla director de cooperació al desenvolupament,
del qual des del 2003 ja se n’han fet quatre, i actualment el vigent és el que
correspon al període (2015-2018) i els successius plans anuals. El passat 8
de juliol de 2016 el conseller Romeva va presentar el Pla anual de Cooperació
al Desenvolupament 2016 al Parlament.
El document detalla les sis prioritats que guien l’acció de cooperació del
Govern:
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1) l’enfocament estratègic, que assegura que totes les actuacions tinguin en
compte la igualtat de gènere, el respecte als drets humans i la sostenibilitat.
2) prioritza la defensa de la seguretat humana, illustrada avui amb la crisi
dels refugiats al Mediterrani, sobre la qual Catalunya, a través de la seva
cooperació pública, té la voluntat decidida d’actuar. En aquest sentit, el Govern
està treballant amb diverses administracions catalanes com el Fons Català de
Cooperació, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana per portar a
terme un programa conjunt amb el Programa de Desenvolupament de les
Nacions Unides (PNUD) al Líban, que té per objectiu donar suport a les
poblacions locals en l’acollida del gran flux de refugiats que els estan
arribant.
En aquest línia el febrer de 2017 s’ha portat a terme una reunió de treball amb
els representants del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD), de l’Agència de les Nacions Unides que treballa per defensar els drets
dels infants (UNICEF), l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de
Palestina a l’Orient Mitjà (UNRWA) i de les 16 ONG que treballen al Líban,
Jordània, Iraq, Síria, Grècia i Itàlia per avaluar l’estat dels projectes els quals
reben suport del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència. El Govern s’ha compromès ha donar resposta a
l’emergència humanitària a la Mediterrània, afrontant totes les etapes,
treballant en origen per aconseguir que no hagin d’abandonar el seu país
i acollint a Catalunya.
3) la coordinació interdepartamental per a assolir una cooperació que
impliqui el conjunt del Govern, ja que el caràcter dels problemes que afecten el
desenvolupament és cada cop més multidimensional.
4) la participació en les agendes globals a través del multilateralisme. El
Govern té la ferma voluntat de concórrer als espais de la governança global
amb una veu pròpia, i de fer-hi aportacions de valor i significatives, i traslladar a
Catalunya les seves tendències i recomanacions principals. Per a la cooperació
al desenvolupament, això vol dir sobretot transitar des d’un rol de donant
envers un altre de més polític, impulsor d’iniciatives i de discurs
internacional.
5) l’enfortiment de la capacitat dels actors de la cooperació catalana, que
es materialitza a través del suport a les entitats de segon nivell com la
Federació Catalana d’ONG i les coordinadores i associacions de Lleida,
Girona i Tarragona, i a l’aposta per la internacionalització d’entitats
catalanes de cooperació, solidaritat i pau.
6) bastir una cooperació de país, que sumi el conjunt d’administracions i
altres actors de la cooperació catalana, a través del sistema consultiu i de
coordinació de la cooperació, el Consell català de foment de la pau i el
Comitè català d’ajut humanitari d’emergència, a banda dels òrgans
interdepartamentals, la comissió de cooperació amb els ens locals i el
consell català de cooperació al desenvolupament. El ja mencionat projecte
de suport al Líban deixa clara la voluntat del Govern de passar de les
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paraules als fets, dels mecanismes de coordinació als projectes de
transformació.

ACCD
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/

Pla director de cooperació 2015-2018
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/pla_director_i_pl
a_anual_docs/PlaDirector_2015-2018.pdf

Pla anual de Cooperació al Desenvolupament 2016
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/pla_director_i_pl
a_anual_docs/20160506_Pla-Anual-Cooperacio-2016_Govern.pdf
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4. LES PROPOSTES
Després d’analitzar la documentació, mantenir entrevistes polítiques, tècniques
i amb oenagés, observar les debilitats i els reptes i debatre una sèrie de
propostes amb els representants del Consell Municipal de Cooperació i amb la
Junta de Portaveus, s’ha elaborat un pla de treball que abasta quatre anys,
amb la voluntat que hi hagi temps suficient d’analitzar amb més profunditat
alguns aspectes, que per la seva complexitat i el moment en què es troben,
necessitaran més sessions per tractar els pros i contres que cada decisió pugui
comportar.
Per aquest motiu hem establert una proposta basada en els 5 eixos principals a
desenvolupar, que han sorgit a partir de l’anàlisi de les debilitats actuals a les
quals cal donar una resposta.
El document s’ha estructurat en els següents eixos o prioritats:
Eix 1. MILLORAR LA GESTIÓ I LA QUALITAT INTERNA
Eix 2. POTENCIAR EL TREBALL EN XARXA
Eix 3. MILLORAR LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Eix 4. PARTICIPACIÓ
Eix 5. COMPROMISOS PER AVANÇAR
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Eix 1. Millorar la gestió i la qualitat interna
L’eix 1 pretén donar resposta a allò que cal modificar internament per afrontar
la gestió de la cooperació amb garanties, millorar o reforçar tots aquells
aspectes d’organització interna de l’ajuntament en general i de la regidoria de
cooperació en particular per MILLORAR LA GESTIÓ I LA QUALITAT
INTERNA, i es farà impulsant dos programes:
Programa 1. Organització interna de l’ajuntament
Programa 2. De les accions directes
Programa 1. Organització interna de l’ajuntament
Aquest programa haurà de:
•

Dotar de recursos humans suficients al departament de cooperació per
abastar els nous compromisos i la implementació del Pla.

•

Promoure la formació específica del personal tècnic.

•

Potenciar la corresponsabilitat interna i la transversalitat per implicar altres
professionals i departaments que complementin les especificitats que pot
incloure la cooperació internacional.

•

Vetllar per l’eficàcia i l’eficiència en els processos i les convocatòries de
subvencions.

Programa 2. De les accions directes
El segon programa tracta del què es prioritzarà, amb qui i el que es pot portar
a terme:
•

Revisant l’actual agermanament amb el municipi de Puerto Cabezas a
Nicaragua.

•

Promocionant un projecte de cooperació descentralitzada (quan
l’administració estigui preparada internament, pel que fa als recursos
humans i la maduresa de la contrapart).

•

Creant una programació pròpia i estable de sensibilització, per explicar les
raons de la cooperació i fer pedagogia contra actituds racistes i xenòfobes.
I sensibilització a la ciutadania, especialment sobre les persones refugiades.

•

Impulsar i donar suport a les entitats sense ànim de lucre, a través d’un
programa formatiu (formal o informal) que permeti de manera progressiva
millorar la qualitat dels projectes que porten a terme.

•

Potenciant les relacions amb altres ens i especialment amb l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
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EIX 2. Potenciar el treball en Xarxa
Aquest eix es decanta clarament per treballar amb altres agents de la
cooperació, entenen que, en aquest moment la institució ha de fer un procés
d’enfortiment per tornar a liderar projectes de manera descentralitzada però
mentre es produeix aquest procés de canvi és positiu buscar un partenariat que
complementin les capacitats i millori la qualitat dels projectes a emprendre.

Programa 1. Aliances (per reforçar la política municipal de cooperació)
Per tal que es pugui portar a terme aquest ambiciós pla de treball, es considera
imprescindible comptar amb assessorament tècnic extern que permeti posar-lo
en marxa, executar les accions previstes pel 2017 i 2018 i avaluar-ne els
avenços.
Es valora positivament la participació activa en xarxes com Mayors for Peace o
el Fons Català de Cooperació que permetin enriquir la institució amb noves
idees i relacions internacionals. Seria interessant que el concepte ampli de
“Pau” pugui ser el pal de paller per a aglutinar accions i projectes concèntrics
complementaris.
Fruït del debat i les sessions participatives amb les oenagés locals s’ha
observat que hi ha interès per part d’elles de prendre un rol més actiu respecte
al projecte d’EpD actual, ja que ha obert expectatives i creuen que pot abastar
un cicle més complet amb la seva implicació.
Cercar l’acompanyament de la Diputació de Barcelona per implementar alguns
projectes i cercar un acompanyament tècnic lligats als paràgraf 1 i 5 d’aquest
programa.
A escala municipal, es vol potenciar la participació d’altres persones amb
coneixements específics en l’educació en valors, per incorporar-les dins el
Consell Municipal de Cooperació i complementar-ho amb la veu de la nova
ciutadania, disposant així d’opinions i interlocutors diversos que enriqueixin el
discurs i les accions a desenvolupar.
L’objectiu específic d’aquest programa és fer de la cooperació local un espai de
diàleg i intercanvi d’experiències enriquidor i novedós. Complementàriament es
contactarà amb altres ajuntaments per compartir experiències que estiguin
portant a terme i analitzar si serien replicables o adaptables a la realitat de Sant
Pere de Ribes.
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EIX 3. Millorar la informació i la comunicació
Cal fomentar la informació i promoure la comunicació vers la ciutadania,
especialment en els temes sobre cooperació internacional.
Informar adequadament explicant els programes, les accions i els resultats
obtinguts perque la ciutadania sàpiga quins projectes s’estan prioritzant cada
any i desenvolupant per fases, que sàpiguen qui en són els socis estratègics i
els països on s’està intervenint, sigui de manera directa o través de les ONG.
Per aquest motiu aquest eix divulgarà:
•

La tasca feta en aquests 30 anys (1987-2017), amb apartats específics
sobre cooperació directa, cooperació indirecta, sensibilització i
emergències. Recursos destinats i convocatòries de subvencions.

•

L’agermanament amb Puerto Cabezas, amb motiu dels 30 anys de la
signatura de l’acord d’agermanament, explicant els projectes realitzats i els
resultats aconseguits.

•

El Consell Municipal de Cooperació (CMC), com a òrgan específic de debat
i participació. Funcions, reglament i metodologia de participació.

•

Les característiques de les ONG locals, els principals projectes
desenvolupats els darrers anys i els projectes que actualment estan portant
a terme.

•

L’Educació pel Desenvolupament (EpD). La funció, els projectes, la
metodologia i els centres docents que hi participen. L’experiència dels
darrers dos exercicis.

Pels anys 2017-2018 es proposa analitzar els resultats actuals d’EpD, tractant
amb tots els agents participants (dinamitzadors, centres docents i ONG) per
definir les línies d’un concepte més ampli dins una veritable “Ciutat Educadora”.
Seria interessant obrir el debat a altres agents del municipi per incloure l’opinió
de la ciutadania organitzada i més endavant, redactar un Pla Director d’EpD
que permeti la implementació d’Educació pel Desenvolupament com un eix
principal de la sensibilització local per a totes les edats, no només pensant en
els estudiants, sinó per a la ciutadania en general.
Altres apartats d’interès de la cooperació, com poden ser crides a la
participació de la ciutadania, agenda d’activitats, activitats vers les persones
refugiades o altres que es considerin oportuns en cada moment.
Proposta de canvi:
A la pàgina web per nodrir-la d’informació i els continguts descrits en l’apartat
anterior pel que fa la informació específica, que esdevingui un banc de recursos
per a les oenagés o persones interessades en aquesta temàtica.
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•

Que inclogui continguts i imatges, que permetin
agents de la cooperació com les ONG o altres.

guanyar visibilitat als

•

Incentivar la presència a les xarxes socials per arribar a nous públics i
potenciar la comunicació bidireccional amb la ciutadania.

•

Fomentar la comunicació bilateral fluïda amb l’Alcaldia Municipal de Puerto
Cabezas per estudiar els reptes de futur i les possibles noves
collaboracions, si s’escauen.

EIX 4. De la participació
Per incloure veus plurals al debat actual sobre la cooperació internacional al
nostre municipi i treballar aspectes relacionats amb els arguments de la
cooperació i la reducció de rumors vers les persones migrades, es proposa:
•

Promoure un debat ampli (obert a la ciutadania) per tal de repensar i
redefinir el paper del Consell Municipal de Cooperació.

•

Durant el 2017 treballar dins el si del Consell Municipal de Cooperació per
organitzar-se millor internament.

•

Establir una periodicitat de reunions ordinàries del CMC, de caràcter
mensual, amb format curt, d’aproximadament 2 hores on s’hi incloguin
presentacions i pastilles formatives d’aprenentatge informal.

•

Pensar com promoure noves incorporacions d’experts i voluntaris o
cooperants que enriqueixin el discurs i les formes de fer d’aquest òrgan.

•

Revisar, debatre, modificar i aprovar un nou reglament del CMC.

•

Establir anualment la proposta de percentatges de repartiment intern de la
partida econòmica de cooperació, prioritzant les línies a destacar en el Pla
Anual (funció de pressupostos participatius).
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EIX 5. Compromisos per avançar
Per tal que aquest Pla no sigui una declaració d’intencions s’acorda amb els
diversos agents del municipi el següent:
Amb els polítics, un compromís ECONÒMIC, per tal que de manera
progressiva, els diversos grups municipals que conformen l’actual legislatura,
acordin donar suport a què anualment, i com a mínim, augmenti la partida de
cooperació internacional en 10.000 € perquè es tendeixi cap al 0,7% (i poder
recuperar d’aquesta manera progressiva el percentatge socialment reivindicat
dècades abans). Tal com s’estableix actualment al PAM acció 1.9.1.4., buscar
compromisos amb tots els grups per tal que sigui un compromís a mitjà o llarg
termini.
Amb l’equip de govern de cada moment, un compromís de
TRANSPARÈNCIA, donant compte anualment, junt amb l’aprovació del
pressupost i al tancament de l’exercici del % destinat a cooperació. Per tal
d’establir un estàndard consensuat es prendrà com a referència els criteris
d’aplicació dels ingressos propis municipals a la cooperació al
desenvolupament elaborats pel Dr. Joaquim Solé Vilanova, catedràtic de
Finances Públiques de la Universitat de Barcelona (2).
Amb les oenagés un compromís de FUNCIONAMENT per tal d’emplenar
obligatòriament els formularis de cada convocatòria, amb l’objectiu de facilitar la
tasca tècnica, competir amb igualtat de condicions amb altres ONG i treballar
amb més eficàcia i eficiència. Complementàriament podran aportar altra
documentació que millori el contingut de les explicacions, però sempre
garantint uns estàndards mínims d’uniformitat.
I també a elles (les ONG) se’ls demana FERMESA i CONTINUÏTAT per tal de
revisar el reglament vigent del CMC, actualitzar-lo i als polítics COMPROMÍS,
quan hagi estat consensuat per totes les parts, aprovar-lo per un òrgan
competent durant el 2017 per donar-li validesa.
Amb les ONG adquirir el compromís i VOLUNTAT D’ENFORTIR LA SEVA
ORGANITZACIÓ NO LUCRATIVA a través de la formació progressiva dels
seus membres, participant com a mínim a 1 formació anual per millorar les
seves capacitats de gestió i organització.
Amb la institució el compromís de realitzar un acurat SEGUIMENT DE
PROJECTES, de manera directa o delegada per assegurar l’apropiada
execució dels mateixos i FER LA RENDICIÓ PÚBLICA a la ciutadania.
Amb les oenagés establir quina estratègia faran, a partir del 2017, per a la
captació de nous socis, amb la voluntat de fer créixer el nombre d’associats,
voluntaris així com les aportacions i procurar la SOSTENIBILITAT DE LES
SEVES ENTITATS i PROJECTES.
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5. CRONOGRAMA D’APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE CCOPERACIÓ
INTERNACIONAL DE SANT PERE DE RIBES (2017 – 2020)
Tot seguit presentem la planificació establerta a través d’un cronograma
trimestral pels pròxims quatre anys (2017-2020), establint categories a les
prioritats, pel grau d’importància:

ALTA (marcat en color vermell)
MITJANA (marcat en color taronja)
BAIXA (marcat en color verd)

Aquesta classificació va sorgir durant el debat en les sessions participatives del
Consell Municipal de Cooperació. El fet de marcar la importància de les
prioritats es va decidir per tal que en el moment de portar-les a terme es
recordés a partir de la seva planificació temporal, que caldria prioritzar, en la
mesura del possible, les d’importància ALTA per davant de les d’importància
MITJANA o BAIXA, tot i que, si fos possible aconseguir-ne alguna de menys
intensitat de manera senzilla, es considerava que seria positiu fer-la efectiva
tan aviat com fos factible, per anar complint els objectius d’aquesta planificació.
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CRONOGRAMA PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE SANT PERE DE RIBES (2017-2020)
Títol acció

1.1.1. RRHH

2017
3T

2018
4T

1T

2T

2019

1T

2T

3T

4T

1T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

2T

3T

4T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Increm. hores
dedicació a Coop.
Internacion. (+ 1/4
dedic. anual)

Eix 1.
MILLORAR
LA GESTIÓ i
LA
QUALITAT
INTERNA

Programa 1.
Organització
interna de
l’ajuntament

1.1.2.
FORMACIÓ
Dotar de formació
específica a la
tècnica actual del
departam.

1.1.3.
CORRESPONS.
Promoure coop.
tècnica transv.
Motivar
professionals de
l’aj. en les seves
especialitats.
Aport. Coneix. i
exper.
Iniciar un projecte
intern de formació

PASTILLES
FORMATIVES
1.1.4.
EFICÀCIA.

X

Reduir el temps
intern proced per
atorgar subv

1.1.5.
EFICIÈNCIA
Compromís atorgar
subv. final
1Quatrim.

X

X

X

1T

2T

3T

4T

Títol acció

2017
1T

1.2.1. Revisar

Eix 1.
MILLORAR
LA GESTIÓ i
LA
QUALITAT
INTERNA

Programa 2.
De les
accions
directes

l’estat de
l’agermanament
amb Puerto
Cabezas
1.2.2. Promoure
un projecte directe
descentralitzat.
1.2.3. Establir un
programa estable
de Sensibilització
1.2.4. Incrementar
el suport a les
ONG.
Dissenyar i
executar un pla
específic de
formació per
millorar la seva
capacitat de gestió
i independència
(fase
acompanyament)
1.2.5. Incrementar
el treball
collaboratiu amb
Vilafranca del
P.respecte a
Puerto Cabezas
(interloc. i
coordinació)
1.2.6. Sensibilitz.
Ciutadania,
persones
refugiades

2T
X

X

3T
X

2018
4T

1T

2T

2019

3T

4T

1T

2020

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Títol acció

Eix 2.
POTENCIAR
EL TREBALL
EN XARXA

Programa 1.
ALIANCES:
Teixir
aliances per
reforçar la
Política
Municipal de
Cooperació
Internacional

2.1.
Assessorament
tècnic extern.
2.1.1. Reforçar
collabor. amb
FCCD
2.1.2. Cercar
acompany. de
DIBA
2.2. Participació
activa a xarxa
“Mayors for
peace”
2.3. Incrementar
continguts proj.
EpD
2.4. Integrar
nous actors a
cooperació
2.5. Captar nous
interlocutors
intercultur.
2.6. Conèixer
altres
experiències
locals

2017
3T

2018
4T

1T

2T

2019

1T

2T

3T

4T

1T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Debat

X
Debat

X

2020

2T

3T

4T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Revisió

X
Revisió

X
Revisió

X
Revisió

X
Implem.

X

X

X

X

X

X
Cerca

X
Cerca

X
Incorp.

X
Incorp.

X
Incorp.

X

X

X

X

X

1T

2T

3T

4T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Impl.

X
Impl.

X
Impl.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Incorp.

X
Integr.

X
Int.

X
Int.

X
Int.

X
Cons.

X
Cons.

X
Cons.

X
Cons.

X

X

X

X

X
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Títol acció

2017
1T

Eix 3.
MILLORAR LA
INFORMACIÓ I
LA
COMUNICACIÓ

3.1. Millorar
informac.
generalista al
web
3.2. Incloure
inf. específica
al web
CREAR BANC
REC.
3.3. Visibilitzar
les ONG
3.4. Fer més
atractiva la
web amb més
imatges
3.5. Guanyar
presència a les
xarxes socials
3.6. Allotjar
apartat
específic Web
proj. EpD
3.6.1.
Redactar un
Pla Director d’
EpD
3.6.2. Transf.
EpD en “Ciutat
Educadora”
3.7. Fomentar
Comunicació
bidirecc amb
Puerto Cabez.

2T

3T

2018
4T

1T

2T

2019

2020

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Mant.

X
Mant.

X
Mant.

X
Mant.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Mant.

X
Mant.

X
Mant.

X
Mant.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Debat

X
Debat

X
Disseny

X
Diss.

X
Impl.

X
Impl.

X
Mant.

X
Mant.

X
Mant.

X
Mant.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Títol acció

2017
1T

Eix 4.
PARTICIPACIÓ

2T

3T

2018
4T

1T

2019

2T

3T

4T

1T

2020

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

4.1. Repensar i
redefinir el paper del
Consell Munic. Coop.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.1. Pla de treball
sostingut mensual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.2. Revisar la
funció del CMC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.3. Crear i
implementar pastilles
formatives pel CMC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.4. Revisar el
reglament del CMC

X

X
Debat

X
Prop.
X

X

4.1.5. Aprovar el
reglament del CMC
4.2. Establir un %
repartiment partida
econòm. cooperació

X

X

X

X
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Eix 5.
COMPROMISOS
PER AVANÇAR

Títol acció

Compromís i
recursos

5.1. ECONÒMIC
Incrementar el
pressupost de
cooperació 10.000 €
anualment
5.2.
TRANSPARÈNCIA
Promoure la
transparència.
Publicar anualment a
l’inici i tancament de
l’exercici el %
destinat a cooperació
SEGUIMENT 0,7%
5.3.
FUNCIONAMENT
Compromís per part
de les ONG usar
formularis oficials.
5.4. CMC Revisar
reglament,
actualitzar-lo i
aprovar-lo.
5.5. ONG Compromís
de formació interna i
captació d’associats.
5.6. Delegació
transitòria de
seguiment de
projectes

Transparència i
rendició de
comptes

Eficàcia-eficiència

Marc legal i regles
clares.

Millorar capacitats
gestió i
organització.
Garantia de
qualitat
(enfortiment
institucional
progressiu)

2017
1T

2T

3T

2018
4T

X

1T

2T

2019
3T

4T

X

X

X

X

1T

2T

3T

2020
4T

X

X

X

1T

2T

3T

4T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28

6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
El Pla Director de Cooperació Internacional de Sant Pere de Ribes és un
document marc, que ha de servir de referent i guia de l’actuació municipal en
les polítiques de cooperació al desenvolupament.
Anualment serà desenvolupat en funció del Pla Anual corresponent a cada
exercici.
Per fer-ne el seguiment es realitzarà una Memòria anual en la qual se’n
revisarà i avaluarà l’acompliment. Aquesta memòria serà presentada davant el
Consell Municipal de Cooperació i se’n farà difusió en línia amb les prioritats
marcades en l’eix 3 d’aquest Pla.
Es preveu que l’avaluació serà contínua a través de les memòries anuals i final
a través de la memòria corresponent a l’exercici 2020.

7. GLOSSARI DE LA COOPERACIÓ I ACRÒNIMS
Abreviatures i acrònims emprats
ACCD. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Adscrita a la
Secretaria d’Afers Exteriors i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. És
l’organisme que gestiona les polítiques de cooperació al desenvolupament i
acció humanitària.
AECID. Agència Espanyola de Cooperació Internacional i
Desenvolupament.
AOD. Ajuda oficial al desenvolupament. S'entén com a ajuda o assistència
oficial per al desenvolupament (AOD) a tots els desemborsaments nets de
crèdits i donacions realitzats segons els criteris de l'Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).
Això és, en condicions financeres favorables i que tinguin com a objectiu
primordial el desenvolupament econòmic i social del país receptor. L'AOD
busca la millora de les economies dels països en via de desenvolupament
mitjançant les polítiques i préstecs de les institucions de crèdit del sistema de
les Nacions Unides mundials a causa de la seva pobresa i endeutament
extrems (aquests països són coneguts també com a països menys avançats).
Els països donants (22 països dels més rics) van acordar destinar el 0.7% del
seu producte nacional brut (PNB) a aquest grup de països. A més dels Estats
esmentats es troben aquells amb característiques especials que requereixen
atenció especial. Entre aquests es troben els països en desenvolupament
sense litoral, els petits Estats insulars i els països amb economies en transició.
CD. Cooperació Descentralitzada. És la cooperació oficial que es fa
directament entre dues institucions.

CDd. Cooperació Descentralitzada delegada. És una terminologia no oficial
que recull la cooperació oficial que es fa directament entre dues institucions,
però que no estableix vincles directes sinó que un organisme actua per
delegació d’una de les dues institucions.
CMC. Consell Municipal de Cooperació. Es refereix al consell de participació
que hi ha creat a Sant Pere de Ribes des de l’any 1997.
DAFO. Acrònim de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que fa
referència a un mètode de planificació estratègica utilitzat des dels anys 60 del
segle passat.
DIBA. Diputació de Barcelona
EML Enfocament de marc lògic.
EpD Educació pel Desenvolupament.
FCCD Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Organització de coordinació formada per ajuntaments catalans i altres
organitzacions
municipalistes
(diputacions,
consells
comarcals
i
mancomunitats) que destinen una part del seu pressupost a finançar accions
de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països
més desfavorits.
Gestió de projectes. Mètode de gestió amb un límit temporal que permet
integrar i planificar una sèrie d’accions al llarg del temps. Habitualment és
utilitzat per a la implementació de millores o innovacions abans d’integrar-les en
la gestió ordinària.
IDH. Sigles que representen l’índex de desenvolupament humà. Es tracta
d’un mesurament per país, elaborada pel PNUD, el Programa de les Nacions
Unides pel Desenvolupament. Es tracta d’un indicador social estadístic
compost per tres paràmetres:
Vida llarga i saludable (mesura segons l’esperança de vida al néixer)
Educació (mesura per la taxa d’alfabetització i la taxa bruta combinada
de matriculació en educació primària, secundària i superior).
Nivell de vida digne. (mesurat pel PIB per càpita PPA en dólars).
IMC. L'índex de massa corporal és una mesura d'associació entre la massa i
la talla d'un individu. Es calcula dividint el pes (expressat en quilograms) per
l’alçada (expressada en centímetres). En el cas dels adults s'ha utilitzat com un
dels recursos per avaluar el seu estat nutricional, d'acord amb els valors
proposats per l'Organització Mundial de la Salut.
Investigadors de l'Escola de Londres d'Higiene i Medicina Tropical van analitzar
la mitjana de l'IMC de 177 països usant les dades de l'ONU sobre la població.
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L'Organització Mundial de la Salut estima el pes en el món i altura a través dels
exàmens de salut nacionals.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%8Dndice_de_masa_corporal_de_la_p
oblaci%C3%B3n_por_pa%C3%ADs
Indicador. Dada o informació que serveix per conèixer, mesurar i valorar les
característiques i la intensitat d’un fet o per determinar-ne l’evolució. Aporta
informació rellevant sobre una realitat i fonamenta la presa de decisions.
Innovació. Implementació de nous serveis o formes de proveir-los que aporten
més valor als usuaris.
MAEC. Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.
OCDE. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
ODS. Objectius de Desenvolupament Sostenible. Són els objectius que ha
marcat el PNUD en substitució del ODM. Veure pàgina 10.
OHA. Oficina d’Acció Humanitària. És la que s'encarrega de gestionar l'ajuda
oficial, conforme a l’actual Pla Director, seguint una sèrie de criteris que
permeten dimensionar el nivell i tipus d'acció depenent del perfil de la crisi.
Com a línies prioritàries d'actuació, l’OAH centra la seva atenció en la seguretat
alimentària i nutrició, la salut, i l'accés a l'aigua, sanejament i higiene així com
la protecció.
L'AECID compte principalment amb dos punts de desplegament per respondre
en cas de crisi humanitària. El primer és un Centre Logístic Humanitari (CLH)
situat a la Base Aèria de Torrejón de Ardoz , cedit pel Ministeri de Defensa ,
que compta amb capacitat d'actuar en més d'una crisi simultàniament. El segon
és el CLH de la Cooperació Espanyola a Amèrica Llatina a Panamà, que se
situa actualment sota el paraigua del UNHRD pertanyent al Programa Mundial
d'Aliments (PMA) de les Nacions Unides. A través d'aquest centre és possible
maximitzar la resposta humanitària d'Espanya a la zona tant a nivells de costos
operacionals com en temps de resposta. Dins de la xarxa de centres logístics
humanitaris del UNHRD, Espanya ha tancat un acord pel qual dóna suport a la
creació d'un centre per a la cobertura de les crisis a l'Àfrica Occidental i suport
a Amèrica Central i Carib durant quatre anys a Las Palmas de Gran Canària.
OMS. Organització Mundial de la Salut.
OPS. Organització Panamericana de Salut.
Consultada com a base de dades en el web:
www.ops.org.ni/scw/index.php.
Paràmetres de consulta, pel que fa a les condicions nutricionals de la població
un dels indicadors més freqüents és l’IMC.
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PEA. Població econòmicament activa. Es considera els majors de 10 anys
que en el moment de fer el cens es troben amb una ocupació, busquen feina
activament o estan a l’espera de resposta per un ocupador.
PEI. Població econòmicament inactiva. Població que no tenint feina, no en
cerca. Estudiants, persones que s’ocupen de la casa, ancians, discapacitats
permanents....
SPR. Sant Pere de Ribes
Stakeholder. Persona o grup que és un actor implicat en un projecte i que es
veu afecta per les decisions que aquest comporti.
UpM. Unió pel Mediterrani.
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