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Regidoria

Àrea/Departament

Projecte Pressupost % Executat

CINEMÓN. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació es fomenta la 
sensibilització de manera original i atractiva per als ciutadans i ciutadanes de Lleida, i aquest cop es fa 
a través del cinema. En aquest cas treballem a través d'un  Cicle de cinema solidari al carrer. Aquest 
cicle es complementa amb actuacions musicals, paradetes de comerç just, exposicions i tallers. Totes 
les activitats estan enfocades com a eines per a la reflexió sobre la temàtica del cicle d’aquest any, 
convidant al públic no només a conèixer la situació en la que es troba el món actual, sinó també a 
crear una opinió basada en la reflexió individual i conjunta.

Any 2015: 4.522,79€                                                           
Any 2016:    233,49€                                                               
Any 2018: 5.000,00€                                                                
Any 2019: 5.000,00€

100%

L’Ajuntament de Lleida, com a primera institució de la ciutat i, per tant, obligada a donar resposta a les inquietuds i iniciatives ciutadanes, destina des de l’any 1994 part dels 
pressupostos públics a iniciatives de cooperació i educació per al desenvolupament, contribuint social i econòmicament al creixement dels pobles i col·lectius empobrits. 
Des d’aleshores s’han posat en marxa molts projectes i iniciatives per potenciar la solidaritat a la nostra ciutat. 
Aquesta cooperació es duu a terme tant de manera directa, sent la pròpia Regidoria la impulsora de les iniciatives, com indirecta, amb el cofinançament de projectes 
implementats per diverses entitats solidàries.
El percentatge que ha destinat l’Ajuntament de Lleida durant aquest anys, estan incloses dins el 0,7%.

Participació ciutadana, Drets Civils i Cooperació

Cooperació



Página 2

Projecte Pressupost % Executat

SOLIDÀRIUM. L'Ajuntament de Lleida té entre els seus objectius, donar a conèixer a la ciutadania la 
xarxa solidària de Lleida i les diferents activitats, projectes, recursos, materials didàctics i de 
sensibilització de què disposen les ONGD que tenen seu social a la nostra ciutat,

Any 2015: 9.445,34€ 100%

MIRADES. L'Àrea de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida treballa de forma global per potenciar la 
sensibilització a través de la participació dels diferents col·lectius que conformen el Fòrum Ciutadà per 
la Cohesió Social (FOCCS). Són diverses les entitats que treballen a Lleida en el marc de la cooperació i 
la sensibilització, les quals volen donar visibilitat a les diferents realitats dels seus països d’origen.

Any 2015: 349,45€ 100%

CODESENVOLUPAMENT FOCCS/ALFABETITZACIÓ. L'Àrea de Cooperació Internacional treballem amb 
el desenvolupament conjunt amb el col.lectiu migrant de la ciutat. Per fer-ho, realitzem formacions en 
diefrents àmbits com en cooperació al desenvolupament, gestió financera d'entitats, foment de 
l'associacionisme o reforç de capacitats. En aquest punt s'inclou la compra de material per a les 
classes d'alfabetització i tallers de diferents activitats vinculats a les formacions realitzades pels 
membres del Fòrum Ciutadà per a la Cohesió Social

Any 2015: 102,01€ 100%

CANVI DE PLATAFORMA DE LA WEB DE LA REGIDORIA. Amb la finalitat de donar a coneixer a la 
ciutadania les accions desenvolupades en materia de cooperació internacional i diversitat cutural, es 
realitza un canvi de plataforma web per millorar la comunicació i la transparència.

Any 2015: 3.652,07€ 100%
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FUNCIONAMENT. L’Ajuntament de Lleida, com a primera institució de la ciutat i, per tant, obligada a 
donar resposta a les inquietuds i iniciatives ciutadanes, destina des de l’any 1994 part dels 
pressupostos públics a iniciatives de cooperació i educació per al desenvolupament, contribuint social 
i econòmicament al creixement dels pobles i col·lectius empobrits.  En aquest apartat es contabilitzen 
les despeses vàries de funcionament, aigües i compra de material d'oficina necessaries per al 
funcionament de l'Àrea.

Any 2015:     728,80€                                                                 
Any 2016: 1.169,73€                                                             
Any 2017:    728,80€                                                                      
Any 2018:    500,00€                                                              
Any 2019:   500,00€  

100%

CICLES FORMATIUS A TERRENY. La regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació vol 
potenciar el recolzament com a ciutat al poble sahrauí. Es pretén potenciar la participació de diferents 
col·lectius locals en el desenvolupament de diferents accions in situ en els campaments, fomentant 
alhora el coneixement de la causa sahrauí i l’intercanvi entre ambdós cultures. El projecte “Cicles 
Formatius a Terreny” és un projecte de formació i sensibilització per a la solidaritat dirigit a alumnes i 
professors/es de Cicles Formatius de Grau Superior que inclou un viatge a un campament de persones 
refugiades Sahrauís a Tindouf, Algèria. (Formació en matèria de cooperació al desenvolupament.)

Any 2015: 460,00€                                                                       
Any 2018: 300,00€                                                                 
Any 2019:  800,00€

100%

TALLERS D'AUTOGESTIÓ DONES MIGRADES. L'Àrea de Cooperació Internacional vers l'objectiu de 
poder involucrar a la dona migrada en la vida de la ciutat i la vida associativa realitza tallers per 
apoderar i implicar a la dona migrant com agent de desenvolupament de la seva comunitat d’origen i 
potenciar la seva participació en la societat d’acollida, fomentant la convivència i la cohesió social. 
Capacitar i formar a les dones migrades a través de dinàmiques que facilitin i estimulin l’aprenentatge 
de la llengua oral i escrita i activitats adreçades a orientar al col·lectiu de dones migrants cap a la 
gestió i lideratge d’entitats socioculturals.

Any 2015: 7.500,00€                                                          
Any 2016: 7.790,00€

100%
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SERVEI DE GUARDA INFANTS L'Ajuntament de Lleida, amb la finalitat de potenciar la participació de 
les dones migrants en la vida social i culural de la ciutat, i fomentar la seva autoestima, realitza tallers 
d'autogestió i alfabetització, en els quals es dóna la possibilitat de poder deixar els fills i filles en una 
ludoteca municipal amb una persona al seu càrrec.

Any 2015: 3.178,01€                                                            
Any 2016: 1.977,44€

100%

CONVOCATÒRIA DE SENSIBILITZACIÓ, SOLIDARITAT, DRETS CIVILS I IGUALTAT (L'Ajuntament de 
Lleida té com a objecte finançar projectes de sensibilització cap a la ciutadania. Es tracta de la 
connvocatòria anual de concurrència competitiva per a Ajuts a projectes d’educació per al 
desenvolupament, la sensibilització i el foment dels Drets Humans, les relacions Nord-Sud, la 
problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits i la lluita contra el racisme, la xenofòbia, la 
diversitat cultural, la igualtat de gènere i la no discriminació per raó de sexe i/o orientació sexual.)

Any 2015: 30.053,00€                                                              
Any 2016: 27.481,00€                                                                
Any 2017: 24.368,00€                                                         
Any 2018: 30.723,00€                                                                     
Any 2019: 32.000,00€

100%

CONVOCATÒRIA COOPERACIÓ / COODESENVOLUPAMENT. (Amb la finalitat de Contribuir a 
l’eradicació de la pobresa, a la cobertura de les necessitats socials bàsiques i a potenciar la solidaritat 
dels ciutadans i ciutadanes de Lleida mitjançant la sensibilització i el coneixement dels pobles d’arreu 
es convoca la connvocatòria anual de concurrència competitiva per a projectes que es realitzin en 
pobles i col·lectius empobrits econòmicament i socialment als països en víes de desenvolupament.)

Any 2015: 72.000,00€                                                                                       
Any 2016: 72.000,00€                                                             
Any 2017: 60.000,00€                                                           
Any 2018: 60.000,00€                                                       
Any 2019: 60.000,00€

100%

CONVOCATÒRIA EMERGÈNCIES L'Ajuntament de Lleida té com a objecte finançar projectes i/o plans 
d’actuació d’Emergència i Acció Humanitària esdevinguts per conflictes armats i/o catàstrofes 
naturals que s’esdevenen arreu del món, potenciant alhora el sentiment de solidaritat envers els 
països i territoris afectats per aquests fets  segons els principis d’igualtat i no discriminació, de 
publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència. Es tracta de la 
connvocatòria anual de concurrència competitiva per a Ajuts per poder treballar en el marc de les 
emergències i l’acció humanitària, anant més enllà de l’actuació de contingència i intervenint en les 
fases més complexes com la reconstrucció, la rehabilitació i la reactivació productiva.

Any 2015: 12.000,00€                                                                 
Any 2016:   8.000,00€                                                         
Any 2017:   5.000,00€                                                                 
Any 2019:   5.000,00€

100%
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AGERMANAMENT LÉRIDA-TOLIMA (L’interès de la ciutat de Lleida per aquest municipi Colombià ve 
motivat no només per la coincidència del topònim, sinó, especialment, pel protagonisme mundial que 
va adquirir com a conseqüència de la catàstrofe a l’any 86 del volcà Nevado del Ruíz, provocant la 
desaparició de la ciutat d'Armero i la mort de més de 20.000 dels seus habitants. Els més de 10.000 
supervivents de la tragèdia van ser acollits, solidàriament, a la veïna ciutat de Lérida. El 2O d'abril de 
1995, es va realitzar l’agermanament de la nostra ciutat amb Lérida, a petició del seu Alcalde. En 
l'agermanament de Lleida amb la ciutat colombiana de Lérida-Tolima es contempla el manteniment 
de l'oficina de coordinació de l'agermanament i el pagament de la col·laboració de la persona 
responsable del mateix a Colòmbia.)

Any 2015: 4.800,00€                                                               
Any 2016: 9.200,00€                                                               
Any 2017: 5.300,00€                                                               
Any 2018: 5.300,00€                                                          
Any 2019: 5.300,00€

100%

L’Ajuntament de Lleida desenvolupa diferents accions per contribuir al desenvolupament dels països 
del  sud i per fomentar la cooperació entre diferents municipis., per aconseguir aquestes accions, 
col.labora amb diferents entitats com per exemple: El Fons Català de cooperació, la Taula per 
Colòmbia, o la  Coordinadora Catalana d’Ajuntaments i Ens Locals Solidaris amb el Poble Sahrauí 
(CCASPS)

Any 2015: 3.418,00€                                                                           
Any 2016: 3.418,00€                                                              
Any 2017: 3.418,00€                                                              
Any 2018: 5.318,00€                                                                
Any 2019: 7.818,00€

100%

CONVENI SÀHARA (L'Ajuntament de Lleida te entre les seves finalitats potenciar el recolzament al 
poble sahrauí i la participació de diferents col·lectius locals en el desenvolupament de diferents 
accions in situ en els campaments, fomentant alhora el coneixement de la causa sahrauí i l’intercanvi 
entre ambdós cultures. per fer-ho és signa el  Conveni de col.laboració amb l'associació AMICS DEL 
SÀHARA DE LES TERRES DE PONENT que queda vinculat a l’execució del projecte “Cicles Formatius a 
terreny”, un projecte educatiu vinculat a l’INS Ronda i a l’INS Torrevicens de Lleida.)

Any 2015:  9.000,00€                                                         
Any 2016:  9.000,00€                                                        
Any 2017: 12.000,00€                                                           
Any 2018: 12.000,00€                                                                 
Any 2019: 12.000,00€

100%
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CONVENI UDL (L'Ajuntament de Lleida vol impulsar l’enfortiment d’ambdós centres, donant suport  a 
les accions de cooperació i solidaritat.  La finalitat d’aquest conveni es centra en la consolidació del 
treball conjunt en matèria de cooperació al desenvolupament, que té ja una llarga trajectòria entre 
l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida, a través de l’Oficina de Desenvolupament i 
Cooperació (ODEC), amb el propòsit fonamental de contribuir a bastir una societat més justa i 
equitativa.)

Any 2015: 8.000,00€                                                                        
Any 2016: 8.000,00€                                                                  
Any 2017: 8.000,00€                                                               
Any 2018: 8.000,00€                                                                     
Any 2019: 8.000,00€

100%

CONVENI COORDINADORA ONGD. L'Àrea de cooperació Internacional tracta de Potenciar i 
incrementar l’abast de les accions de sensibilització adreçades a la societat civil lleidatana i, en 
especial, als agents de cooperació de les terres de Lleida.  Cal donar força al que denominem agents 
de cooperació descentralitzada, per tal de donar veu directa a les entitats que treballen en el nostre 
municipi, entitats que tenen presència i seu local a la nostra ciutat És coneguda la trajectòria històrica 
de treball entre la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris i l’Ajuntament de Lleida en 
temes de cooperació al desenvolupament, que es manté des l’any 1995, moment en el que 
l’Ajuntament de Lleida començà a treballar aquestes matèries. Ens trobem davant el creixement 
d’una entitat que agrupa més de 30 ONGD, que cal ajudar a consolidar perquè la seva tasca sigui més 
eficient

Any 2015: 10.000,00€                                                            
Any 2016: 10.000,00€                                                                  
Any 2017: 10.000,00€                                                                
Any 2018: 10.000,00€                                                               
Any 2019: 10.000,00€

100%

CINEMÓN XIC, La ciutat de Lleida és coneguda com una ciutat emprenedora, sobretot en el camp de 
la cooperació al desenvolupament, l’educació per la solidaritat i la diversitat cultural. El coneixement 
d’aquesta xarxa solidaria i de les tasques que estan realitzant són essencials per a que la ciutadania 
prengui consciència dels problemes que s’esdevenen arreu del món i les seves causes. Aquesta és un 
activitat que dóna continuitat al projecte Cinemón, oferint un espai de reflexió familiar adreçat als 
més petits de la casa a través de tres dies de cinema infantil i familiar. Alguns dels valors que es 
treballen són la solidaritat, l’amistat, el treball en equip, la cooperació i l’ajuda mútua, entre d’altres.

Any 2016: 1.814,95€                                                               
Any 2017: 2.478,83€                                                                  
Any 2018: 2.126,08€                                                                     
Any 2019: 2.126,08€

100%
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PROGRAMA MÓN SOLIDARI - REFUGIATS, la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i 
Cooperació treballa per al coneixement de la ciutadania de les diferents problemàtques Nord sud. 
TReballem per a crear consciènia Crítica, i ho fem amb activitats com el Món Solidari - Lleida Ciutat 
Solidària, que pretén consolidar-se com a referent educatiu anual per treballar diferents temàtiques 
vinculades a la solidaritat i la diversitat cultural (cinefòrums, guies didàctiques, teatre, etc.). Aquest 
any, la temàtica es va centrar entorn les persones refugiades i les seves causes i les activitats dirigides 
a alumnes de 6è de primària i 1r i 2n de batxillerat.)

Any 2016: 6.807,86€                                                             
Any 2017: 5.878,04€                                                                
Any 2018: 2.713,58€                                                                  
Any 2019: 2.883,08€

100%

MÓN MÓN: EINES PER A LA REFLEXIÓ (MAPAMUNDI). Amb la finalitat de continuar treballant per a 
la sensibilització de la ciutadania en les problemàtiques NOrd-Sud i el coneixement dels conflictes, 
cultures i costums d'àrreu del món creem l' Edició renovada del mapamundi del Món Món. (Es tracta 
d'un material didàctic d'educació en valors, que potencia la reflexió entorn al món des de la 
perspectiva global fins a la local (a la ciutat de Lleida), oferint eines educatives transversals per a la 
reflexió des de les diferents perspectives curriculars. Adreçat a alumnes del darrer cicle de primària, 
secundària i batxillerat.)

Any 2016: 1.979,17€ 100%

SUPORT AL PROCÉS DE PAU A COLÒMBIA. És objecte de l'Ajuntament de Lleida Recolzar el procés de 
Pau a Colòmbia i promoure diferents accions d’incidència i  sensibilització per al foment de la pau, els 
drets humans, així com totes aquelles accions encaminades a recuperar la memòria històrica. (Suport 
a les activitats vinculades al procés de Pau a Colòmbia dels col·lectius colombians de la ciutat.)

Any 2016: 656,40€ 100%
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PROJECTE EUROPEU D'INCLUSIÓ SOCIAL INTERCULTURAL. L'Àrea de Cooperació Internacional preveu 
ntre les seves fites, treballar envers la diversitat cultural. El projecte Growing Together: Immigrants 
Empowerment as Local Citizens and as Educators implica tres territoris europeus, cadascun d'ells 
representat pel Municipi i una Escola Pública. (És un projecte educatiu adreçat als veïns i veïnes del 
barri de Balàfia de Lleida i, en especial, a tota la comunitat educativa de l’escola de Balàfia. L’acció té 
com a objectiu potenciar la participació activa de les famílies en el dia a dia de les activitats dels seus 
fills/es en l’escola i fora d’aquesta. Aquest treball permetrà que les famílies se sentin més implicades 
en l’educació dels seus fills/es, incidint de manera positiva en el desenvolupament dels mateixos, 
generant una visió més àmplia del que succeeix en el barri i en la ciutat. Amb el pressupost de 2016 
s’ha pagat la part de diagnosi del projecte.)

Any 2016: 7.004,79€ 100%

CAMPANYA ANTIRUMORS. Un dels Objectius de l'Ajuntament de Lleida es potenciar la convivència 
entre els nostres ciutadans i respectar la seva diversitat. Per fer-ho creiem fermament que cal lluitar 
contra el racisme i la xenofòbia, i un dels elements que tenim és realitzar campanyes per combatre els 
rumors, tòpics i estereotips que rodejen a la població migrada. (Campanya de respecte a la diversitat 
al municipi de Lleida.)

Any 2016: 1.197,40€                                                                
Any 2017:    808,95€                                                                 
Any 2018: 5.154,00€                                                                 
Any 2019: 5.000,00€

100%

DESPLAÇAMENT A COLÒMBIA L'Ajuntament de Lleida té entre els seus objectius treballar de 
municipalitat a municipalitat en el marc de  la transferència de coneixements i experiències, 
cooperació directa, cooperació tècnica per al desenvolupament de la política pública. En aquest cas es 
realitza un Viatge institucional a Lérida Tolima per al seguiment de l'agermanament i per enfortir els 
vincles entre els diferents municipis.)

Any 2016: 1.409,68€ 100%
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EXPOSICIÓ LLEIDA CIUTAT SOLIDÀRIA  L'Ajuntament de Lleida, conscient de la importància de fer 
arribar a la seva ciutadania les accions dutes a terme desde l'Àrea de Cooperació Internacional en 
matèria de cooperació internacional i sensibilització en la problemàtica Nord-Sud realitza aquesta 
Exposició que emmarca les accions de cooperació internacional dutes a terme per la Regidoria en el 
període 2014 - 2018.) 

Any 2017: 6.529,59€ 100%

FOCCS. Les noves associacions tenen necessitats específiques que cal abordar per afavorir llur 
consolidació i incorporació al teixit associatiu de la ciutat. Per això, des  de l’Ajuntament es planteja la 
necessitat d’aprofundir en la capacitació de membres d’entitats de nous veïns i veïnes en la gestió 
associativa, en l’estructura interna i externa de les entitats, en l’organització d’activitats i execució de 
projectes. Això inclou la gestió interna, la presentació a convocatòries públiques, la realització de les 
activitats en funció dels recursos  i el treball en xarxa i coordinat amb altres sectors associatius 
lleidatans. El Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social (FOCCS) sorgeix del Projecte Teixint Nova 
Ciutadania, a partir de la demanda d’un grup de treball format per diferents col·lectius migrants de la 
ciutat de Lleida, que es plantegen la necessitat d'establir una estratègia operativa col·lectiva entre 
veïns i veïnes per a reflexionar entorn a les diferents problemàtiques i necessitats de la població 
migrada.)

Any 2017: 226,97€                                                                   
Any 2018: 675,18€                                                                     

Any 2019: 1.000,00€
100%

SÀHARA. L'Ajuntament de Lleida te entre les seves finalitats potenciar el recolzament al poble sahrauí 
i la participació de diferents col·lectius locals en el desenvolupament de diferents accions in situ en els 
campaments, fomentant alhora el coneixement de la causa sahrauí i l’intercanvi entre ambdós 
cultures (Aquesta activitat es centra en la recepció dels infants sahrauis al saló de Plens, amb un petit 
refrigeri i un detall per a cada infant)

Any 2017: 968,43€ 100%
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ACOLLIMENT BOLIVIA, Fruit de la voluntat de l'Ajuntament de Lleida per treballar en el intercanvi de 
coneixements, s'acull a dues tècniques municipals Bolivianes que han estat a diferents departaments 
de l'Ajuntament de Lleida amb el propòsit d'intercanviar coneixements i experiències.)

Any 2017: 3.624,28€                                                         
Any 2019: 3.624,28€

100%

ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR 2018/2022 (El Pla Director de Cooperació i Solidaritat  de 
l’Ajuntament de Lleida, vol respondre a la necessitat de disposar d’un document que defineixi la 
política de cooperació per al desenvolupament de l’Ajuntament i el procediment per portar-la a 
terme. Es tracta d’un document que ha de reforçar les fortaleses de les línies d’actuació, així com de 
millorar les debilitats identificades, tot adequant-se a la conjuntura actual.
Es tracta de la proposta per a la realització del 2on Plà que ha de cobrir del 2017 al 2020.

Any 2017: 6.481,09€ 100%

PROJECTE PER AL FOMENT DE LA PAU I L'ACCÉS A PROJECTES PRODUCTIUS   (A partir d’un petit 
diagnòstic de la situació socioeconòmica provinent de fonts ja existents, com la cambra de comerç, el 
SISBEN (Selección de Beneficiarios para Programas Sociales) i el DANE ( Departamento Nacional de 
Estadística); més el Diagnòstic de Víctimes que està realitzant en l’actualitat alcaldia, es pretén 
engegar el desenvolupament del projecte d’implementació dels processos productius.) 

Any 2017: 6.000,00€ 100%

MÓN SOLIDARI: CAMPANYA ODS AULA DE TEATRE (Activitat inclosa dins el programa Món Solidari. 
Des de l’Aula de Teatre de Lleida es crea un espectacle que gira al voltant dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Els Objectius estan orientats a l’acció, concisos, fàcils de 
comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les 
diferents realitats i nivells de desenvolupament. Partint d’aquests objectius, es crea un espectacle de 
teatre amb joves actrius i actors que té com a públic objectiu alumnes de 2n d’ESO.)

   Any 2018: 5.989,00€                                                                    
Any 2019: 1.011,00€

100%
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ACTIVITATS NACIONS UNIDES L'Ajuntament de Lleida te entre els seus objectius potenciar les 
activitats de les entitats i les ONG de la ciutat. Commemoració del Dia Internacional de les Nacions 
Unides amb la penjada de la bandera de les Nacions Unides al pati de La Paeria i il·luminació blava de 
la façana i dels ponts de la ciutat. i XERRADA ODS NACIONS UNIDES (Commemoració del Dia 
Internacional de les Nacions Unides amb la conferència “Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides: especial referència al "treball decent" en el marc del proper centenari de la 
OIT”, a càrrec de la Dra. Esther Zapater Duque.)

Any 2018: 1.629,94€ 100%

CONVENI AMB EL COL·LEGI DE L'ADVOCACIA (El Col·legi de l'Advocacia de Lleida ha signat un conveni 
amb la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, per a la col·laboració i suport en 
l'assessorament, orientació jurídica, formació i mediació per a la incorporació normalitzada de la 
població migrada a la ciutat de Lleida.)

Any 2018: 1.500,00€                                                                      
Any 2019: 3.859,90€ 

100%

PROJECTE PER AL FOMENT DE LA PAU I L'ACCÉS A PROJECTES PRODUCTIUS (Fruit de 
l'Agermanament de les dues ciutats de Lérida - Tolima i Lleida, aquesta proposta de desenvolupament 
empresarial vol enfortir el procés d’associacionisme d’aquestes dones, avançant amb la seva recent 
creada Associació HILANDO PAZ, generant identitat i sentit de pertinença de la dona lleidatana i 
convertir-se en referent de productes artesanals amb denominació d'origen fet a Lleida.

Any 2018: 6.000,00€                                                                  
Any 2019: 6.000,00€

100%

CONVENI BOLIVIA (L'Àrea de Cooperació Internacional té, entre les seves finalitats, regular la 
participació de les institucions participants en el suport a l'enfortiment de l'eficiència i transparència 
de les administracions municipals de municipis rurals en el departament de Cochabamba a Bolívia, 
mitjançant:
1. El reforç de capacitats i lideratge de les dones camperoles de la regió per a la seva incorporació als 
ens públics territorials.
2. La transferència de coneixements en el marc de l’intercanvi de tècnics municipals d’ambdues 
institucions.
3.  El desenvolupament d’accions que promoguin projectes productius en benefici de les comunitats 
camperoles de la regió.)

Any 2018: 7.000,00€                                                                           
Any 2019: 7.000,00€

100%
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