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Acrònims
AOD

Ajut Oficial al Desenvolupament.

APS

Aprenentatge i Servei.

CAD

Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE.

DH

Drets Humans

DIBA

Diputació de Barcelona

EpD

Educació pel Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans.

FCCD

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

L’H

L’Hospitalet de Llobregat.

LRSAL

Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local

ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible.

PDC

Pla Director de Cooperació.
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Presentació
El municipi de L’Hospitalet té una llarga trajectòria de treball en programes de cooperació
internacional. Tot i ser un dels primers ajuntaments de Catalunya en tenir un Pla director
de cooperació (2003), el seu compromís solidari es pot situar amb anterioritat com, per,
exemple en l’agermanament amb Managua (Nicaragua) el 1986, a qui seguiren altres
col·laboracions amb altres localitats. En conjunt, L’Hospitalet mostra més de 30 anys de
compromís i implicació en la cooperació internacional.
Així mateix, hi ha un impuls clar per fer una cooperació que esdevingui una vertadera
política pública, apostant per un model municipalista i participatiu. D’aquesta manera els
principis bàsics que guien les polítiques en aquesta matèria se sustenten en una
Cooperació Municipal Descentralitzada, que posi de rellevància el paper del municipi com
a àmbit fonamental de participació ciutadana.
Aquest informe pretén fer balanç de l’execució d’aquesta política pública al període 201518, corresponent a l’anterior mandat municipal, de manera que serveixi per oferir una
visió de conjunt de la seva situació actual. Sense ser-ne una avaluació stricto sensu,
coincideix en gran mesura amb el desplegament del Pla Director de Cooperació
Internacional (2016-19) amb el que el municipi es va dotar. En aquest sentit, les
valoracions i recomanacions poden servir per alimentar la realització del nou pla director,
que iniciarà el seu procés d’elaboració a finals de l’any 2019, a més de representar un
obligat exercici de rendició de comptes davant la societat civil organitzada i la ciutadania
en general.
L’anàlisi efectuat és bàsicament numèric, entorn als pressupostos executats. Les dades i
l'abast de l’estudi no han permès avaluar altres aspectes relatius als impactes
aconseguits amb les iniciatives a les quals s’ha donat suport o s’han desplegat
directament des de l’Ajuntament. Tampoc s’ha pogut realitzar una consulta amb el
conjunt d’actors responsables, més enllà d’algunes entrevistes amb entitats de la ciutat i
els responsables tècnics i polítics de la cooperació a L’Hospitalet, que en qualsevol cas
han servit per contextualitzar les dades analitzades.
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La cooperació internacional a l’Hospitalet
Recursos econòmic destinats
Com es pot veure a la Figura 1, l’Ajuntament de L’Hospitalet ha mantingut el pressupost
total destinat a cooperació internacional en totes les seves línies durant el període 20152018. Al context català i al període 2015-17, el creixement brut ha estat del 40%, sobre
tot amb l’empenta de la recuperació del pressupost de cooperació de la Generalitat de
Catalunya. En tot cas, en aquest període els ens locals que executen cooperació directa,
com ara de manera majoritària ho fa L’Hospitalet, han experimentat un creixement del
22% de mitjana.
Tipologia de projectes
Cooperació al Desenvolupament

2015

2016

2017

2018

197.208,00 €

177.023,94 €

179.424,13 €

185.093,78 €

Educació al Desenvolupament

79.875,00 €

91.151,56 €

69.838,60 €

75.560,00 €

Ajuda Humanitària / Emergències

12.000,00 €

26.508,60 €

39.520,00 €

29.520,00 €

289.083,00 €

294.684,10 €

288.782,73 €

290.173,78 €

TOTAL

Figura 1: Recursos econòmics totals i per línies d'actuació (2015-18).

El creixement, però, del pressupost total del municipi, provoca un descens percentual del
pressupost dedicat a cooperació, del 0,24% al 0,20%, allunyant a L’Hospitalet del llindar
del 0,7%, tal i com i mostra la Figura 2. Cal ressaltar que en l’elaboració del percentatge
no s’han comptabilitzat les despeses de personal i funcionament associades i només es fa
referència a les convocatòries de subvencions, amb la qual cosa l’esforç relatiu que
realitza el municipi se situaria a un nivell superior. La resta d’ens locals sembla haver-se
estabilitzat al voltant del 0,13% al període 2015-17, segons les dades disponibles, sumant
la part gestionada via FCCD i de manera independent per aquests. En aquesta dada,
L’Hospitalet se situa per sobre de la mitjana, en línia amb el conjunt de les cooperacions
catalanes, que arribava al 0,19% l’any 2017, tot i que amb una tendència de creixement
en referència als anys anterior.

Figura 2: Percentatge del pressupost municipal dedicat a cooperació (2015-2018).
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La cooperació municipal catalana es concentra en gran mesura a l’àrea metropolitana de
Barcelona. La Figura 3 mostra com L’H no destaca ni quantitativa ni qualitativament en
aquest entorn, i d’altres municipis menys importants tenen un paper més destacat pel
que fa a aquesta política pública.

Figura 3: Suport municipal a la cooperació internacional a Catalunya (2015-17).
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Línies d’actuació
Les línies de cooperació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han estat
principalment tres: l’ajuda humanitària, l’educació al desenvolupament i la cooperació al
desenvolupament. Aquesta darrera ha concentrat significativament la major part dels
esforços municipals de manera sostinguda, oscil·lant entre el 52% i el 60% en el període
2015-2018, tal i com es pot observar a la Figura 4. Si es compara amb la mitjana del
conjunt de cooperacions catalanes per al període 2015-17, se situa lleugerament davant
la xifra mitjana per aquestes durant aquest període, corresponent al 62%.

Figura 4: Distribució pressupostària per línies de treball

Igual que a la resta de municipis catalans, a L’Hospitalet el pes de l’acció humanitària és
notablement rellevant pel que tocaria esperar de les seves competències i capacitats. La
crisi a la Mediterrània ha provocat una resposta des del món municipal que contrasta amb
la resta d’administracions, provocant que aquest nivell de l’administració n'ostenti el
lideratge a Catalunya: al període 2015-181 el conjunt de municipis catalans va destinar el
70% del pressupost registrat en aquesta línia, mentre que el seu pressupost total en
cooperació no superava el 28% del conjunt de les cooperacions catalanes.

Figura 5: Evolució dels pressupostos totals per línies de treball.

La Figura 5 mostra en conjunt una situació força estable pel que fa al pressupost total
dedicat a cada línia. Al global de Catalunya, però, la tendència ha estat un decreixement
net de la línia d’Ajuda Humanitària al període 2015-17, un cop superat el moment més
crític de la crisi a la Mediterrània. A nivell municipal, i considerant que el FCCD n’ha estat
el gran vehicle de les campanyes d’emergència al món municipal, la tendència de
decreixement és encara més marcada, reduint-se a menys d’un terç entre 2015 i 2018 el
pressupost en aquesta línia2.
1

Veieu les dades de l’observatori de cooperació municipalista del Fons Català a
https://www.fonscatala.org/ca/observatori/observatori/fons-catala/el-fccd-dins-lescooperacions-catalanes-2015-2018
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Sectors d’actuació
Pel que fa als sectors de treball, el Pla Director 2016-2019 defineix les següents àrees
com a prioritàries:
•

Drets humans

•

Resolució de conflictes

•

Promoció de la diversitat

•

Procés migratori

Com mostra la Figura 6 i seguint la classificació dels CAD/OCDE, al període 2015-18 l’acció
ha estat força orientada a un grup reduït de sectors, aproximadament assimilables als
assenyalats pel Pla Director: sensibilització (27%), acollida de persones refugiades (13%),
educació bàsica i formació professional (10%), drets laborals (9%) i d’altres. Per establir
aquesta correspondència, caldria per exemple conèixer amb més detall l’orientació de la
defensa dels drets humans que buscava el Pla Director, i si corresponia específicament
amb els drets laborals, per exemple. O si dins el foment de la sensibilització s’ha treballat
efectivament la promoció de la diversitat, entre d’altres. No es veu, en canvi, un suport
pràctic a la resolució de conflictes, segons les dades pressupostàries disponibles i sí un
lloc important per a sectors com l’educació, la sanitat i la igualtat entre gèneres.

Figura 6: Pes dels sectors de la cooperació segons el CAD/OCDE (2015-18).

Aquest darrer fet es constata si hom aplica una classificació en clau de desplegament de
l’Agenda 2030, tal i com mostra la Figura 7: la contribució als ODS està molt esbiaixada
cap a l’educació, la salut i el treball digne, amb un suport notable al desenvolupament
2

Dades del Fons Català: https://www.fonscatala.org/ca/observatori/fons-catala/evolucio-deles-linies-de-treball-del-fccd-2015-2018
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d’infraestructures. Val a dir que el suport a l’educació i a la salut és un tret característic
de les cooperacions catalanes, que dedica de mitjana al període 2015-17 un 19% dels
seus recursos a l’ODS3 (L’H un 24%) i un 30% a l’ODS4 (L’H el 44%) 3. El suport al treball
digne (ODS8), amb un 9% dels recursos totals és un tret característic de la cooperació a la
ciutat, davant el 4% de la mitjana catalana. De manera contrària, no dóna tant de suport
a la construcció de la Pau, justícia i institucions sòlides (6%) com fa la resta d’actors
catalans (14%), dins l’ODS16.

Figura 7: Suport als diferents ODS al període 2015-2018.

3

Recordar que l’acció a la ciutat com a EpD es comptabilitzat dins l’objectiu d’aconseguir
una educació de qualitat, dins l’ODS4.

Balanç de la cooperació internacional a L’Hospitalet de Llobregat (2015-2018).

10 / 20

Instruments de cooperació
Programa de sensibilització
El Programa de sensibilització es duu a terme amb el suport de la DIBA i en concertació
amb les entitats de la ciutat. Té una gran diversitat de formats i es realitza en
col·laboració amb la xarxa de centres educatius de l’Hospitalet, tal i com mostra la Figura
8. Les dades mostren com la majoria dels districtes de la ciutat ha aconseguit que més de
la meitat del seus centres educatius hi participin, tot i que als Districtes II i III només hi
pren part el 27%.
No es disposa de dades, ni quantitatives ni qualitatives, que permetin fer-ne una valoració
de l’impacte generat per un conjunt d’iniciatives que destaca per la seva diversitat.
Algunes activitats a destacar del Programa són, pel que fa activitats pròpies: el Taller de
còmics pels Drets Humans i la ciutadania global, els Curts de Cooperació al
Desenvolupament GLOBAL’H, la Fira de Comerç Just o les diverses exposicions. Pel que fa
a les activitats concertades amb entitats podem destacar la Festa de la Diversitat, la Milla
Urbana i Solidària i els Cursos d’estiu de la UB.

Figura 8: Percentatge d'escoles de primària i secundària amb activitats del Programa de Sensibilització
en alguna ocasió durant el període 2015-2018.

Convocatòria de projectes per a entitats de l’Hospitalet de Llobregat
La convocatòria de projectes és el principal instrument de la cooperació municipal.
S’adreça a propostes de projectes de cooperació i sensibilització d’entitats i en podem
destacar el procés de consolidació i continuïtat d’algunes de les accions finançades durant
el període 2015-2018.
D’entre aquestes accions amb continuïtat es poden destacar algunes de significatives,
especialment per la seva trajectòria continuada, com el treball d’alfabetització a
Nicaragua amb el Grup de Dones de Can Serra, el suport a l’Escola Balmes de Bata
(Guinea Equatorial) de la Fundació Okume Az, la promoció socioeducativa a Cabrousse
(Senegal) d’Amics de la Cassamance, el Suport dels drets laborals dels col·lectius més
vulnerables al Líban de Pau i Solidaritat, o la gestió de residus i empoderament veïnal a
Maputo, Moçambic, d’Enginyeria Sense Fronteres.
La Figura 9 mostra una certa estabilitat en el nombre d’iniciatives a les quals es dóna
suport des de la convocatòria, en totes les línies d’actuació, el que pot indicar certa
continuïtat al conjunt d’entitats de la ciutat que hi concorren.
Balanç de la cooperació internacional a L’Hospitalet de Llobregat (2015-2018).
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Tipus de projecte

2015

Cooperació al Desenvolupament

2016

2017

2018

23

21

21

22

Educació pel desenvolupament

8

10

8

7

Ajuda Humanitària / Emergències

2

3

2

1

33

34

31

30

TOTAL
Figura 9: Nombre de projectes per línia d'actuació (2015-2018).

Cooperació tècnica i col·laboració amb el FCCD
Aquest instrument contempla la implicació d’altres àrees de l’Ajuntament i la coordinació
amb el FCCD. Comprèn bàsicament les accions de suport tècnic a municipis i a les accions
humanitàries liderades pel Fons Català, com per altra banda fa la resta de municipis a
Catalunya.
Cal subratllar que després d’alguns anys sense cooperació directa, l’Ajuntament s’ha
involucrat en algunes accions on el suport directe a municipis del Sud, gràcies a les
capacitats i l’experiència en gestió, en suposen la base. Encara de manera molt incipient,
però en línia amb altres municipis catalans, ha participat en:
•

Planificació urbanística a Bourj Hammoud (Líban), disseny urbanístic i seguiment
d’activitats en la rehabilitació de la façana marítima, amb col·laboració amb la
CGLU.

•

Gestió de residus i aigua a Junin, Tosagua i d’altres municipis (Equador), en
col·laboració amb el FCCD i en el marc de reconstrucció per al terratrèmol de 2015,
un tècnic municipal ha assessorat a un grup de municipis in situ.
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Prioritats geogràfiques
Analitzant el balanç del període 2015-2018, podem veure a la Figura 10 que la cooperació
de L’Hospitalet es concentra bàsicament a l’Àfrica Subsahariana (48%) i, en menor
mesura, a l’Amèrica Central (24%) i la Mediterrània (20%). També en aquest apartat, L’H
mostra uns trets propis, i es diferencia del conjunt de cooperacions catalanes, que només
dedica de mitjana al període (2015-17) el 20% de recursos a l’Àfrica Subsahariana i
percentatges similars a les altres dues regions, mentre que a Amèrica del Sud hi aporta el
21% de recursos, davant un marginal 3% des de L’H.

Figura 10: Pressupost per regions (2015-2018).

En termes de països, com mostra la Figura 11, 20 en reben suport, tot i que 8 d’entre ells
concentren el 75% de les ajudes. Destacar el cas de Guinea Equatorial amb el 18% del
pressupost de cooperació: el suport que L’H hi dóna fa que sigui el món local qui lideri
l’AOD catalana en aquell país, tot i no ser dintre del grup de 20 països amb més suport
des de Catalunya. Això en dificulta el seguiment a través del FCCD o l’articulació amb
altres actors catalans.
El Pla Director 2016-2019 establia un seguit de països com a prioritaris, recollits a la
Figura 12. Si el comparem amb la pràctica del període analitzat que mostra el mapa de la
Figura 13, la coincidènca és total, refermant l’enfocament africà de la cooperació de L’H.
Finalment, pel que fa a l’Educació per Desenvolupament, es troba irregularment
distribuïda a la ciutat, com indica la Figura 14. L’esbiaix cap a la presència d’accions al
Districte I del municipi pot tenir una explicació d’intent de convocatòria del públic en
general i de presència d’equipaments. Tot i així, a districtes com Pubilla Casa i Santa
Eulàlia, caldria esperar un nombre superior d’accions durant tot el període que no es troba
en realitat.
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Figura 11: Pressupost per països (2015-2018).

Senegal
Nicaragua
El Salvador
Guinea Equatorial

Sàhara
Moçambic
Burkina Faso
Camerun

Guinea Bissau
Colòmbia
Hondures
Índia

Mali
Líban
Marroc
Níger

Figura 12: Països prioritaris al Pla Director (2016-19).

Figura 13: Distribució geogràfica del pressupost (2015-2018).

Balanç de la cooperació internacional a L’Hospitalet de Llobregat (2015-2018).

14 / 20

Figura 14: Distribució d'accions d'EpD als districtes de la ciutat (2015-2018).

Actors de la cooperació
A més del propi ajuntament, responsable directe de bona part de les accions d’EpD i
d’algunes activitats incipients de cooperació tècnica, les entitats de cooperació de
L’Hospitalet representen l’actor principal de la cooperació al municipi.
Durant el període analitzat, hi ha hagut unes 40 entitats actives a la ciutat, les quals han
gaudit del suport de l’Ajuntament de manera força desigual, com mostra la Figura 15.
Aquestes mostren una gran diversitat organitzativa i diferents graus de
professionalització, arrelament, especialització, etc. La riquesa del teixit associatiu a la
ciutat és evident.
Si analitzem per línies d’actuació el suport que han rebut, tant a l’Educació al
Desenvolupament Figura 16 com a l’Ajuda Humanitària Figura 17, podem veure una
concentració de recursos cap a actors clau. En el primer cas, 5 organitzacions executen el
80% del pressupost, mentre que en el segon el 100% està en mans de 4 ONG.
Pel que fa a la cooperació al desenvolupament Figura 18, es veu una distribució de
recursos més equilibrada i una combinació d’entitats amb projecció català i estatal, junt a
d’altres d’àmbit més centrat a L’H. De les 40 entitats, però, només 6 combinen diferents
línies d’actuació (si més no pressupostàriament), el que fa qüestionar el retorn cap a la
ciutadania i la interacció amb ella que s’estigui aconseguint. La manca de més dades no
permet establir-ne conclusions definitives.
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Per altra banda, cal assenyalar una coordinació estable amb altres actors supramunicipals
com la DIBA, FCCD, Generalitat o CGLU, que només en el cas dels dos primers té una
expressió pressupostària.

Figura 15: Suport total a les entitats de cooperació de la ciutat (2015-18).
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Figura 16: Suport a les entitats d'EpD (2015-18).

Figura 17: Suport a les entitats d'Ajuda Humanitària i Emergència.

Figura 18: Suport a les entitats de cooperació al desenvolupament (2015-18).
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Valoracions i recomanacions
A tall de conclusió, de l’anàlisi de les dades es poden extreure algunes idees clau de la
implementació de la cooperació internacional al municipi durant el període 2015-18, que
poden servir en el procés de reflexió del proper cicle de planificació.
Per una banda, posar en la seva magnitud els efectes negatius d'una interpretació
restrictiva de la LRSAL pel que fa al desplegament de la política de cooperació. Tant
ONG com responsables polítics i tècnics, destaquen les dificultats tingudes durant tot el
període per complir amb els tràmits administratius, que no ajuden gens a la normal
implementació de les diferents iniciatives, dins i fora del municipi. Cada cop augmenten
més els casos de retorn de subvencions i es fa impossible pensar en programes
plurianuals, que responguin a la lògica de la cooperació internacional. Cal un canvi en
aquest sentit per assolir tot el potencial del municipi, fins i tot per mantenir els nivells
d’execució a curt i mig termini.
Passar dels projectes anuals als programes plurianuals, efectivament, seria un
element important per bastir iniciatives amb més estabilitat per a les entitats de la ciutat.
Seria important trobar un mecanisme que, malgrat les exigències administratives i
dificultats actuals, permetés fer projeccions a més llarg temps.
També en clau d’eficiència, sorgeix la pregunta de si cal fer un repartiment tan gran
dels pocs recursos disponibles. Realment, l’impacte aconseguit amb tal atomització
de recursos, especialment en la línia de cooperació al desenvolupament, de vegades a
països amb poc suport d’altres administracions catalanes o estatals, és escàs, sobre tot si
es vol incidir en processos polítics com la resolució de conflictes o la defensa dels drets
humans, tal i com indicava el Pla Director encara vigent.
Quant a la governança i la participació, i d’acord amb el que les ONG entrevistades han
pogut expressar, es fa necessari recuperar els espais de debat, informació i trobada
de la xarxa d'entitats. L’intercanvi és un element clau per enfortir el sector a la ciutat i
la política de cooperació, també des del punt de vista de la seva implicació en diferents
línies d’actuació a l’hora, o per contribuir a aprofundir en la visió dels ODS, una orientació
que sembla serà clau al proper cicle de planificació.
Aquestes entitats reclamen més acompanyament tècnic des de l'Ajuntament a les
seves iniciatives, així com suport estructural a través de mitjans, espais físics,
comunicació, etc. És una demanda interessant perquè apel·la a una voluntat de treball
conjunt i a una oportunitat per construir conjuntament una política pública com aquesta a
la ciutat.
Per altra banda, dins la tendència de la cooperació catalana al món local, caldria
potenciar el municipalisme i l’enfocament de Drets Humans, amb més accions
orientades a posar en valor el paper i l’experiència de gestió d’una ciutat com L’H en la
justícia global. Específicament, reforçar el suport als governs locals o de contribució a
l’ODS 11, en el seu objectiu d’aconseguir ciutats inclusives, segures, resilients i
sostenibles. El camí encetat és interessant però encara molt incipient. I en aquest sentit,
una més gran articulació amb altres municipis i en clau metropolitana podria ajudar a
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enfortir aquesta visió, facilitant elements com l’eficiència, l'eficàcia i els impactes de
l’AOD de la ciutat.
Seguir el procés de renovació pedagògica com a la resta de municipis catalans, amb
el suport de les entitats, és un altre element clau. Cal arribar amb més força a aquells
districtes que hagin pogut quedar-ne exclosos del programa de sensibilització i col·laborar
amb més centres i comunitats educatives de la ciutat.
També cal dotar-se d’una estratègia comunicativa, segons el parer de les entitats
consultades, per complementar l’esforç educatiu i arribar al conjunt de la ciutadania,
explicant el sentit de la cooperació.
Finalment, cal considerar augmentar els recursos econòmics disponibles, recuperant
si més no els nivells percentuals del pressupost de cooperació, i comptabilitzant també els
recursos humans destinats.
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Pla director de cooperació internacional (2016-2019) de L’Hospitalet de Llobregat.
Carrillo, Miquel; Rebordosa, Manel; Diagnòstic sobre la realitat de les polítiques de
cooperació al desenvolupament de les administracions públiques i de les associacions
supramunicipals de Catalunya. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Barcelona, 2017.
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