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Direcció de Relacions Internacionals

Pla Estratègic de Relacions Internacionals 2017-2020:

- Per a tota la Diputació: transversalitat i coordinació de l'acció internacional de les diferents
àrees.

- Per a tot l’àmbit de les relacions internacionals (cooperació al desenvolupament, Europa i
estratègia internacional). Principis i prioritats transversals per a la coherència en l’impuls dels 3
objectius estratègics:

1. Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l’àmbit internacional per a
facilitar-los l’accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori

2. Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per a
contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local

3. Incrementar el paper dels governs locals i de la DIBA en l’enfortiment del projecte europeu

Voluntat d'aprofundir i estendre el treball en xarxa DIBA-governs locals com a
resposta a una nova agenda global de desenvolupament (ODS).
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Catàleg 2020

El BAF i el Catàleg de serveis com a instruments corporatius prioritaris per impulsar

la missió establerta al Pla Estratègic de Relacions Internacionals

2017-2020:

Acompanyar, reforçar, consolidar i potenciar l’acció

internacional dels governs locals de la regió de Barcelona
com a mitjà per a contribuir al desenvolupament sostenible

i equitatiu, oferint suport econòmic, tècnic i institucional a
les polítiques públiques internacionals del món local



Banc d’Accions Formatives (BAF) 2020
Oficina de Cooperació al Desenvolupament

Formacions obertes:

Com comunicar la cooperació al desenvolupament des dels municipis → Inscripcions obertes edició febrer 2020!

L'educació per al desenvolupament a l'àmbit local: reptes, oportunitats i eines (prevista pel març 2020)

Aproximació als drets humans des de l'àmbit local (prevista pel maig 2020)

Eines de formulació i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament (prevista pel novembre 2020)

Càpsules formatives a territori (a demanda de l’ens local):

Educació per al desenvolupament: construïm ciutadania global des del municipi

Introducció a la cooperació descentralitzada

La responsabilitat global dels municipis: la coherència de polítiques per al desenvolupament



Banc d’Accions Formatives (BAF) 2020

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional

Preparació de projectes europeus. Nivell Bàsic → Inscripcions obertes 1a edició febrer 2020 ( 2 sessions 27/02 i 12/03)!

Gestió de projectes europeus. Nivells avançat → Inscripcions obertes 1a edició març 2020 (2 sessions 20/03 i 27/03)!
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Balanç Catàleg de serveis 2019

Aprovades 125 actuacions de suport 

econòmic a les relacions internacionals 

Import atorgat: 920.164,31 €

60 � Accions d'Educació per al Desenvolupament

12 � Plans municipals d'Educació per al Desenvolupament

1 � Plans directors de cooperació al desenvolupament

4 � Avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament i drets 
humans

18 � Foment de les relacions europees i internacionals del territori

16 �Foment de les relacions europees i internacionals del territori
dels ens locals de fins a 10.000 habitants

3 � Plans d’Internacionalització

11 � Alineament de les polítiques municipals amb els ODS

Aprovades 41 actuacions d’acompanyament 

tècnic:

1 assistències en Identificació d’orientacions 
estratègiques de cooperació al desenvolupament

9 ens locals participants a l’Espai de treball de
planificació estratègica de cooperació al
desenvolupament

13 assistències de suport per a la definició i
consolidació d’estratègies internacionals dels ens
locals

Continua la prestació de 6 assistències tècniques en
Assessorament per a la implementació de plans
directors de cooperació, aprovades el 2017 i 2018

18 ens locals participants a l’Espai de treball i
intercanvi de plans municipals d’educació per al
desenvolupament (fora de Catàleg XGL)



Direcció de Relacions Internacionals
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Comparativa recursos Catàleg de serveis 2020 / 2019
2020 2019

Total recursos 12 13

Recursos 

econòmics

Cooperació al desenvolupament 5 5

Europa i estratègia internacional 3 4

Total Relacions Internacionals 8 9

Recursos 

tècnics

Cooperació al desenvolupament 3 3

Europa i estratègia internacional 1 1

Total Relacions Internacionals 4 4
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Cooperació al desenvolupament 1.175.545,50 €

Europa i Estratègia Internacional 263.939,00 €

TOTAL 2020                                          1.439.484,50 €

DOTACIÓ 2019 1.146.262,19 €

Variació 2019 - 2020 + 25,6 %

Dotació pressupostària del Catàleg de serveis 2020

Els recursos econòmics del Catàleg de serveis 2020 tindran el 100 % dels pagaments avançats un cop es produeixi l’acceptació del recurs. S’entén 
l’acceptació tàcita si en el termini d’un mes l’ens no hi renuncia.
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Termini de 
sol·licitud 

6 de febrer de 2020

Suport a les relacions 
europees i internacionals del 

territori  

1/6/2020

Identificació d'orientacions 
estratègiques  i

Espai de treball en matèria 
de planificació estratègica 

cooperació al 
desenvolupament 

31/3/2020

Període d’execució 

ajuts econòmics

1/1/20 – 31/12/2020

Plans 
Internacionalització

Plans EpD

Projectes de cooperació 
al desenvolupament

1/1/20 - 31/12/21

Període d’execució 

recursos tècnics
Resolució

Recursos econòmics:

23 d’abril de 2020

(previsió)

Recursos tècnics:

3 mesos des de 
l’endemà del termini 

de sol·licitud 

(5 mesos en el cas de 
contractació externa)

Calendari de tramitació i execució:

Adaptat a 

cada cas
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Oficina de Cooperació al Desenvolupament 

Programa de suport 

a les polítiques locals 

de cooperació al 

desenvolupament

La planificació estratègia de la política de cooperació al 
desenvolupament

•Plans Directors de Cooperació al Desenvolupament

•Identificació d’orientacions estratègiques de cooperació al 
desenvolupament

•Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació 
al desenvolupament

Educació per al desenvolupament

•Accions d’Educació per al Desenvolupament (EpD)

•Plans Municipals de sensibilització i EpD 

•Avaluació de Projectes de Cooperació al Desenvolupament i drets 
humans i iniciatives d’Educació al Desenvolupament

•Espai de treball i intercanvi dels plans municipals d’EpD

Les estratègies de cooperació al desenvolupament 

• Projectes de Cooperació al Desenvolupament i drets humans

• Avaluació de Projectes de Cooperació al Desenvolupament i 
drets humans i iniciatives d’Educació al Desenvolupament
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Catàleg 2019

Oficina de Cooperació al Desenvolupament

Recursos del Catàleg de Serveis 2020

Recurs Tipus

1. Accions d’Educació per al Desenvolupament 

2. Plans municipals d’Educació per al Desenvolupament

3. Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans 

4. Avaluació de projectes de cooperació, agermanaments o iniciatives d'educació per al 
desenvolupament

5. Plans directors de cooperació al desenvolupament

6. Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupament

7. Identificació d’orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament

8. Espai de treball i intercanvi dels plans municipals d'educació per al desenvolupament*

* Aquest recurs no pertany al Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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• Augment de la dotació econòmica en un 26 % Augment dotació econòmica

• Ampliat l’abast del suport, incloent també l’avaluació 
d’iniciatives d’educació per al desenvolupament.

Avaluació de projectes de cooperació, 
agermanaments o iniciatives 

d'educació per al desenvolupament

• Ampliat l’abast dels destinataris: són destinataris els ens locals 
que tinguin un instrument de planificació d’EpD malgrat no 
tinguin atorgat un ajut del recurs Plans municipals d’EpD.

Espai de treball i intercanvi dels plans 
municipals d’EpD

• Els consells comarcals són destinataris de tots els recursos tècnics 
i econòmics.

Tots els recursos

Principals novetats OCD
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1. Accions d’Educació per al Desenvolupament (EpD)

Es dona suport a accions d'Educació per al Desenvolupament en els àmbits de la
sensibilització, formació i incidència, amb l'objectiu de promoure una ciutadania
global conscient, crítica i compromesa amb els drets humans, la promoció de la
pau i la consecució de l'Agenda 2030 i els ODS, a escala internacional.

• Destinataris: Ajuntaments, consells comarcals

• Accions preferents: exposicions, conferències, cursos, tallers i d’altres que tinguin valor afegit o
innovador
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2. Plans municipals d’Educació per al Desenvolupament (EpD)

S'ofereix suport per a implementar les accions derivades d'una planificació de l'acció
municipal d'educació per al desenvolupament, entesa com la promoció d'una ciutadania
global conscient, crítica i compromesa amb els drets humans, la promoció de la pau i la
consecució de l'Agenda 2030 i els ODS, a escala internacional.

• Destinataris: Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals
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Accions i Plans municipals d’Educació per al Desenvolupament

Temàtiques on s’han d’incloure les accions: 

- La defensa i promoció dels drets humans, amb especial atenció als col·lectius més 
vulnerabilitzats
- La construcció de pau i la prevenció de la violència
- La lluita contra les desigualtats de gènere
- La sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels models de producció i consum
- Les desigualtats i interdependències entre nord i sud globals
- Les migracions i el dret al refugi
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Despeses elegibles:

Capítol I. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi
dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de
Barcelona no pot superar el 20 % en el cas d’accions i 10 % en el cas dels plans municipals de
l'import atorgat per la Diputació.

Capítol II. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació,
colònies, estades, concerts, accions de captació i/o recollida de fons i de materials i bitllets
d’avió. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just, fins un
màxim de 1.500 €.

Accions i Plans municipals d’Educació per al Desenvolupament



4. Avaluació d’iniciatives d’educació per al desenvolupament

Es dona suport a l'avaluació d'una iniciativa d'educació per al desenvolupament. Les
iniciatives d'educació per al desenvolupament poden ser projectes, programes, processos o
estratègies d'actuació liderats pel propi ens local o concertats amb entitats del territori.
També podran ser liderats per una entitat arrelada al territori, sempre i quan l'ens local
sol·licitant els hagi cofinançat i es desenvolupin majoritàriament al seu territori.

• Destinataris: Ajuntaments, consells comarcals

Direcció de Relacions Internacionals

Catàleg 2020
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3. Projectes de cooperació 

al desenvolupament i drets humans

Suport a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament i de drets humans liderats
per un municipi o més de la demarcació de Barcelona que impliquin l'establiment o la
consolidació de relacions estables i horitzontals de treball amb un o més municipis, consells
provincials o equivalents d'un país en desenvolupament.

• Destinataris: Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Direcció de Relacions Internacionals

Catàleg 2020

La finalitat és promoure el compliment dels drets humans, l'enfortiment institucional, la
modernització de les polítiques públiques locals i de l'administració municipal, la participació
ciutadana, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a més de fer front als principals
desafiaments de la nova agenda urbana i a la localització dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible.



4. Avaluació de projectes de cooperació i agermanaments

Es dona suport a l'avaluació d'un projecte de cooperació al desenvolupament o d'una
trajectòria d'agermanament amb països receptors d'Ajuda Oficial al Desenvolupament
(AOD). Els projectes de cooperació al desenvolupament poden ser propis de l'ens
sol·licitant, en el marc d'una relació directa i estable amb una contrapart homòloga, o bé
d'una entitat arrelada al territori i que hagi cofinançat l'ens sol·licitant.

• Destinataris: Ajuntaments, consells comarcals

Direcció de Relacions Internacionals

Catàleg 2020
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5. Plans directors de cooperació al desenvolupament

Es dona suport a l'elaboració i/o avaluació de plans directors de cooperació al
desenvolupament. El pla és un document estratègic que defineix la política pública local en
aquest àmbit, és a dir, les orientacions estratègiques, les modalitats d'intervenció, les
prioritats temàtiques i geogràfiques, les accions i els instruments de gestió, seguiment i
avaluació, així com els recursos assignats. En el cas de l'avaluació, es tracta d'un exercici
objectiu i sistemàtic d'anàlisi dels resultats de la implementació del pla, que promou el debat
i la reflexió dels actors implicats, per tal d'extreure'n aprenentatges i lliçons que ajudin a
encarar millor les accions futures.

• Destinataris: Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

• Pautes metodològiques per l’elaboració d’un pla municipal de cooperació

• Infografia Elaboració pla municipal de cooperació
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Recurs Execució
Import  

màxim

Import 

mínim
Cofinançament* Altres condicions concertació

Accions d’Educació per al 

Desenvolupament (EpD)
Anual 15.000 1.000 20 %

Incompatible amb 
Plans municipals d’EpD

Opcions de diverses 
temàtiques

Plans municipals d’Educació per al 

Desenvolupament (EpD)

Anual o 
biennal

40.000 / any 15.000 / any 30 %
Incompatible amb 
Accions d’EpD

Opcions de diverses 
temàtiques

Projectes de cooperació al 

desenvolupament i drets humans 

Anual o 
biennal

50.000 15.000

30 %
20 % (<20 mil h. 

o projectes 
OCD)

• Reunió prèvia
obligatòria

• Transferència 100 % 
aportació a la contrapart 

• Despeses elegibles: 
Cap. IV

• Lideratge ens local

• Activitat sensibilització

• Exclosos projectes
d'emergència, ajut 
humanitari, reconstrucció , 
estades o brigades 
solidàries, i beques

Avaluació de projectes de 

cooperació, agermanaments o 

iniciatives d'educació per al 

desenvolupament

Anual
16.000

10.000 (EpD)
- 20 % Reunió prèvia obligatòria

Despeses elegibles: només 
contractació expert/a

Plans directors de cooperació al 

desenvolupament
Anual

16.000 (>50 mil h.)
12.000 (<50 mil h.) 

5.000 20 %

Incompatible amb 
Identificació d’orientacions 

estratègiques de cooperació 

al desenvolupament

Despeses elegibles: només 
contractació expert/a

*Resten exempts: municipis de fins a 1.000 habitants i ens amb ajuts atorgats inferiors a  2.000 €. Els consells comarcals resten exempts pel recurs Accions d’EpD.
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6. Espai de treball en matèria de planificació estratègica de 

cooperació al desenvolupament

Assistència tècnica als ajuntaments en el procés d'elaboració, implementació, seguiment i
avaluació dels plans directors i de les orientacions estratègiques en matèria de cooperació al
desenvolupament. El suport tècnic preveu la creació d'un espai de treball i d'intercanvi
entre els ens locals per conèixer les seves necessitats, aportar coneixement i eines
metodològiques i promoure la reflexió i millora continua. Inclou:
- Assessorament tècnic continuat
- Reunions de treball periòdiques
- Lliurament d'un informe anual

• Destinataris: Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

• Presentació de l’Espai de treball en matèria de planificació estratègica
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6. Espai de treball en matèria de planificació estratègica de 

cooperació al desenvolupament

� 1 sol·licitud per ens local

Requisits:

� Designar un referent tècnic amb disponibilitat per assistir i participar en les reunions i espai
de treball.

� És imprescindible que l’ens estigui en procés d’elaboració i/o disposi d’un pla director o

d’unes orientacions estratègiques en matèria de cooperació al desenvolupament en fase
d’implementació i/o avaluació.

� Cal que l’ens lliuri el document estratègic de cooperació vigent, en el cas que no s’hagi fet
amb el suport de la Diputació.
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7. Identificació d'orientacions estratègiques 

de cooperació al desenvolupament

Elaboració d'orientacions estratègiques en l'àmbit de les polítiques públiques de cooperació
al desenvolupament que incorporin el vessant de l'educació per al desenvolupament i drets
humans, les estratègies de cooperació i la relació amb les entitats del territori. El suport
preveu la creació d'un grup de treball, amb la participació tècnica i el lideratge polític dels
ens locals, assessorat per la Diputació de Barcelona. Inclou:
- Reunions de treball periòdiques
- Assessorament tècnic continuat
Un cop finalitzat, és lliurarà un document que inclourà una proposta d'elements per a 
l'estratègia de futur.

• Destinataris: Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals

• Guia metodològica Identificació d’orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament

• Infografia Identificació d’orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament
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7. Identificació d'orientacions estratègiques 

de cooperació al desenvolupament

Termini de sol·licitud: 31/03/2020

Requisits:

� 1 sol·licitud per ens local
� Caldrà que l'ens designi expressament un referent polític i un tècnic municipal 

amb disponibilitat per assistir i participar en tot el procés
� L’ens local ha de facilitar la documentació i la informació necessària per al correcte 

desenvolupament de l’actuació.
� Incompatible amb Plans directors de cooperació al desenvolupament
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8. Espai de treball i intercanvi dels plans municipals 

d'educació per al desenvolupament

Suport als ens locals que tenen en execució un Pla Municipal d'Educació per al
Desenvolupament mitjançant un espai d'intercanvi, reflexió, innovació i aprenentatge.

A partir d'una identificació conjunta de les necessitats dels referents municipals,
s'organitzaran sessions de treball específiques en les quals s'aportarà coneixement
especialitzat i es treballarà sobre la base de les experiències dels diferents ens locals que hi
participen.

• Destinataris: Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

• Presentació Espai de treball i intercanvi dels plans municipals d’educació per al desenvolupament

FORA 
CATÀLEG 

XGL
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8. Espai de treball i intercanvi dels plans municipals 

d'educació per al desenvolupament

� 1 sol·licitud per ens local

Requisits:

� Haver sol·licitat un Pla Municipal d'Educació per al Desenvolupament del Catàleg XGL
2020, tenir en execució un Pla Municipal d'Educació per al Desenvolupament de caràcter
pluriennal aprovat en el marc del Catàleg XGL 2019 o disposar d'un instrument propi de

planificació de l'EpD local.
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Augment de la dotació 
econòmica

• Augment dotació econòmica en un 15 %

• Foment de les relacions europees i internacionals dels
ens locals � s’augmenta import màx. de 7.000€ (any
2019) a 10.000€ (any 2020)

• Foment de les relacions europees i internacionals dels
ens locals fins a 10.000 habitants � s’augmenta import
màx. de 3.000€ (any 2019) a 3.500€ (any 2020)

Novetats

Principals novetats OEEI
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Oficina d’Europa i Estratègia Internacional

Recursos del Catàleg de Serveis 2020

Objectiu:

Contribuir al foment i consolidació de les iniciatives de posicionament en l’àmbit

europeu i internacional dels ens locals amb la voluntat de contribuir al

desenvolupament sostenible del seu territori, d’acord amb el marc que planteja el Pla

Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona (aprovat el 26

d’octubre de 2017).
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Oficina d’Europa i Estratègia Internacional

Recursos del Catàleg de Serveis 2020

Recurs Tipus

1. Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals

2. Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 
habitants

3. Plans d’internacionalització

4. Suport a les relacions europees i internacionals dels territori



Suport a activitats que impulsin l’acció d’àmbit europeu i internacional dels ens locals
per contribuir al desenvolupament sostenible del territori.

Què pot incloure?

- Millora de la promoció internacional dels municipis i agents del territori.

- Establiment o enfortiment d’agermanaments i relacions bilaterals

- Assessorament per a la concepció, presentació i gestió de projectes europeus i internacionals

- Accions de sensibilització, informació i formació sobre temes d’àmbit europeu i internacional

Destinataris: Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells 
comarcals i consorcis.

1. Foment de les relacions europees i internacionals dels

ens locals
Recurs econòmic



Condicions de concertació:

Despeses elegibles: Despesa corrent del Capítol 2. A

excepció de: Desplaçaments* i participació en missions

empresarials.

* Fins al 30% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot

destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament,

transport, dietes i obsequis protocolaris).

Obligació de cofinançament: 20%

Import màxim ajut: 10.000 €

Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb
ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Una sol·licitud per ens local Dades tècniques C4-045, descarregueu-lo a:

www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-045-
20.pdf

1. Foment de les relacions europees i internacionals dels

ens locals



Suport a activitats que impulsin l’acció d’àmbit europeu i internacional dels ens locals
per contribuir al desenvolupament sostenible del territori.

Què pot incloure?

- Millora de la promoció internacional dels municipis i agents del territori.

- Establiment o enfortiment d’agermanaments i relacions bilaterals

- Assessorament per a la concepció, presentació i gestió de projectes europeus i internacionals

- Accions de sensibilització, informació i formació sobre temes d’àmbit europeu i internacional

Destinataris: Ajuntaments de municipis fins a 10.000 habitants i consorcis.

2. Foment de les relacions europees i internacionals dels

ens locals de fins a 10.000 habitants
Recurs econòmic



Condicions de concertació:

Despeses elegibles: Despesa corrent del Capítol 2. A

excepció de: Desplaçaments* i participació en fires

empresarials.

* Fins al 50% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot

destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament,

transport, dietes i obsequis protocolaris).

Obligació de cofinançament: 20%

Import màxim ajut: 3.500 €

Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de

fins a 1.000 habs. i els ens locals amb ajuts i assistències
d'import inferior a 2.000 euros.

Una sol·licitud per ens local Dades tècniques C4-046, descarregueu-lo a:

www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-046-
20.pdf

2. Foment de les relacions europees i internacionals dels

ens locals de fins a 10.000 habitants



Suport a la planificació estratègica de l’acció internacional dels ens locals per impulsar
polítiques públiques de relacions internacionals integrals i sostenibles.

Què pot incloure?

- Plans estratègics d’internacionalització

- Diagnosi del territori amb relació a la internacionalització

- Definició d’eixos estratègics i línies d’acció per a la internacionalització

- Plans d’acció per a la internacionalització

- Mesures per afavorir el treball transversal i multiactor

- Diàlegs multiactor per a la internacionalització

- Capitalització, comunicació i difusió de l’acció internacional

- Instruments de seguiment i avaluació

Destinataris: Ajuntaments i consells comarcals.

3. Plans d’internacionalització Recurs econòmic



Condicions de concertació:

Despeses elegibles: Despesa corrent del Capítol 2. A

excepció de: Desplaçaments* i participació en fires

sectorials i missions empresarials.

* Fins al 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot

destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament,

transport i dietes).

Obligació de cofinançament:

Import màxim ajut: 15.000 €

Per als ens locals fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i

assistències d'import inferior a 2.000 euros � exempts

Per als ens locals fins a 20.000 habitants � 20%

Per a la resta d'ens � 30%

Una sol·licitud per ens local

Termini d’execució bianual

Dades tècniques C1-187, descarregueu-lo a:

www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-184-
20.pdf

3. Plans d’internacionalització



Acompanyament als ens locals per al foment de la seva acció europea i internacional.

Què pot incloure?

- Informes sobre tendències i bones pràctiques d’àmbit europeu i internacional

- El disseny d’estratègies per a l’accés a fons de finançament europeu

- Accions de formació, informació i sensibilització per a personal tècnic i electe sobre
temàtiques d’àmbit europeu i internacional

- Acompanyament per a la participació en iniciatives i xarxes transnacionals de ciutats

- Suport per a l’organització de visites d’estudi i establiment de relacions bilaterals

Destinataris: Ajuntaments i consells comarcals i consorcis.

Dades tècniques C1-188, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-188-20.pdf

4. Suport a les relacions europees i internacionals del

territori
Recurs tècnic



Direcció de Relacions Internacionals

Informació addicional

� Actuacions en matèria de Cooperació al Desenvolupament

Recurs Contacte

Accions d’Educació per al Desenvolupament Cristina Cabrera cabreragc@diba.cat 934 049 191

Plans municipals d’Educació per al Desenvolupament Sara Garrido garridomsr@diba.cat 934 022 207

Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans Anna Martínez martinezcann@diba.cat 934 022 055

Avaluació de projectes de cooperació o agermanaments Anna Martínez martinezcann@diba.cat 934 022 055

Avaluació d’iniciatives d’educació per al desenvolupament Sara Garrido garridomsr@diba.cat 934 022 207

Plans directors de cooperació al desenvolupament Anna Martínez martinezcann@diba.cat 934 022 055

Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupament Luci Rodrigo rodrigopl@diba.cat 934 022 870

Identificació d’orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament Luci Rodrigo rodrigopl@diba.cat 934 022 870

Espai de treball i intercanvi dels plans municipals d'educació per al desenvolupament Sara Garrido garridomsr@diba.cat 934 022 207

Lali Carrillo carrilloce@diba.cat 934 020 784 

Oficina de Cooperació al Desenvolupament o.cooperaciod@diba.cat 934 022 055

Banc d’Accions Formatives (BAF) 2020 Xalesta Batalla batallacx@diba.cat 934 049 898



Direcció de Relacions Internacionals

Informació addicional

� Actuacions en matèria d’Europa i Estratègia Internacional

Eloi Juvillà juvillabe@diba.cat 934 020 695 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional o.cooperacioeuropea@diba.cat 934 022 077



Direcció de Relacions Internacionals

Catàleg 2020

Informació addicional

Direcció de Relacions Internacionals www.diba.cat/ri

Catàleg 2020 https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/cataleg2020/default.asp


