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Barcelona Metropolitana

L’aprovació de la llei catalana de cooperació 
al desenvolupament, el 2001, va donar 
cobertura normativa als projectes solidaris 
que es portaven a terme des dels ajuntaments 
després de la restitució de la democràcia. Un 
desplegament institucional que va culminar 

amb la creació de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, el 2003. L’AMB 
assumeix aquest compromís i dóna suport a la 
solidaritat internacional com a motor cap a un 
món més just, on es vetlli pels drets humans i el 
medi ambient.

Consciència i compromísGovernança
Disseny, coordinació i gestió 
d’estratègies transversals 
que incentivin la cohesió 
social i territorial, així com la 
competència econòmica
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t són els llocs de treball que 
s’han generat a través del 
projecte de cooperació 
RESSOC

356
són les zones d’actuació: 
sud del Mediterrani, 
l’Àfrica occidental i 
Amèrica central-Carib
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Europa distingeix la tasca realitzada 
per la cooperació metropolitana

L’AMB va rebre el reconeixement de la Comissió 
Europea pel projecte RESSOC a Centreamèrica

b La iniciativa ha beneficiat més de 27.000 persones 
i han disminuït problemàtiques mediambientals

b

Ángela Plaza II MONOGRÀFICS

C
ooperar implica un compro-
mís actiu en la consecució 
d’un món més just i solidari. 
Sota aquestes premisses 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) porta a terme projectes de co-
operació internacional amb l’objectiu 
de dignificar la vida de les persones i 
aportar experiència en els seus àmbits 
naturals d’actuació, com el medi am-
bient, la mobilitat o les infraestructures. 

Un dels projectes més importants 
que ha liderat la institució metropoli-
tana fins ara ha estat el RESSOC, que 
ha beneficiat més de 27.000 persones 
de manera directa a Amèrica Llatina. 
El juny passat, a Brussel·les, l’AMB va 
rebre el reconeixement internacional 
pels resultats aconseguits a través 
del RESSOC, que s’emmarca dins del 
programa de cooperació regional de la 
Comissió Europea URB-AL III. 

La tasca feta des de l’AMB ha per-
mès pal·liar certes problemàtiques am-
bientals i ha contribuït a la promoció 
econòmica de les zones beneficiàries 
–àrees urbanes del Salvador, Nicara-
gua i el Perú–. El projecte RESSOC 
també s’ha materialitzat en la crea-
ció de 356 llocs de treball a través de 
13 cooperatives, 12 microempreses i 
dues societats publicoprivades. Totes 
aquestes tipologies empresarials es 
dediquen a la gestió del reciclatge de 
residus. Algunes d’elles, a més, porten 
a terme activitats agrícoles, a través de 
la gestió d’horts urbans i estacions de 
compostatge.

UN MODEL SINGULAR. La sin-
gularitat dels projectes de cooperació 
de l’AMB radica a prioritzar els àmbits 
sectorials d’actuació que correspo-
nen a les competències pròpies de 
la institució, amb l’objectiu d’aportar 
experiència i l’especialització tècnica 
acumulada al llarg dels anys. “La nos-
tra cooperació no és d’emergència”, 
explica Ferran Anglès, responsable de 
Cooperació Internacional per al Des-
envolupament de l’AMB. “No tindria 
sentit que col·laboréssim en temes 

d’ensenyament o de sanitat quan hi 
ha administracions o entitats més 
especialitzades que nosaltres, però 
tenim projectes que donen suport 
a aquests àmbits. Per exemple, pel 
que fa a mobilitat enfocada al ciu-
tadà, tenim iniciatives que ajuden al 
desplaçament d’alumnes en zones 
sense una xarxa de transport. Tenen 
escoles, uniformes i llibres, però no 
un sistema que els comuniqui des 
de la seva residència fins al centre 
escolar”, exposa Anglès.

El Pla Director de Cooperació per 
al Desenvolupament (2103-2016), 
aprovat recentment, estableix les ba-

ses del model d’ajuda internacional 
que es porta a terme des de l’AMB. 
El document és hereu del primer Pla 
Director sobre aquest àmbit que va 
tenir la institució, vigent entre el 2007 
i el 2010. Per elaborar-lo, es va portar 
a terme un procés participatiu que va 
comptar amb la col·laboració de totes 
les institucions implicades, entre les 
quals hi ha els ajuntaments, el Consell 
Metropolità de Cooperació Internacio-
nal al Desenvolupament i la Diputació 
de Barcelona. 

DEL MUNICIPI AL MÓN. El model 
de cooperació de l’AMB es caracteritza 

Al camp. Dos operaris treballen la terra d’un dels horts 
del projecte RESSOC, a Centreamèrica.

b Els programes 
solidaris es basen 
en l’intercanvi
de coneixements

ELS PRINCIPIS

bLa institució 
s’ocupa d’àmbits 
relacionats amb les 
seves competències

per ser de naturalesa catalana, metro-
politana, municipalista i concertada. 
“És municipalista perquè l’AMB és 
un òrgan de segon nivell al servei 
dels municipis; metropolitana, per-
què se centra en les conurbacions 
urbanes; catalana, perquè es coor-
dina amb altres institucions com la 
diputació o l’Agència Catalana de 
Cooperació i, finalment, concertada, 
perquè treballa conjuntament en el 
disseny i l’elaboració de projectes 
amb altres entitats”, matisa Anglès.

Pel que fa a les prioritats d’actuació, 
hi ha tres àrees geogràfiques en què 
executen els projectes. Es tracta del 
sud del Mediterrani, l’Àfrica occiden-
tal i l’Amèrica Central-Carib. La raó 
per la qual són aquestes zones i no 
altres és “la tradició que oenagés i 
ajuntaments metropolitans tenen 
en aquests països”, afirma Ferran 
Anglès. 

AJUDA MÚTUA. La cooperació en 
el desenvolupament d’altres regions no 
només suma beneficis als països re-
ceptors de les ajudes, sinó que també 
reverteix en els organismes que lideren 
les iniciatives en qüestió. L’AMB esta-
bleix contacte amb institucions i admi-
nistracions d’altres ciutats que també 
comparteixen el seu coneixement en 
temes concrets, com Tolosa i Montevi-
deo, en el projecte RESSOC. Són unes 
sinergies que donen com a resultat una 
cooperació descentralitzada, en què es 
fomenta la relació entre socis.

La cooperació de l’AMB té diverses 
formes d’aplicació. Pot ser de gestió 
directa –projectes propis amb fons de 
l’AMB o de la Unió Europea–, indi-
recta –iniciatives dins d’una convo-
catòria de subvencions– o vehiculada 
a través de l’Educació per al Desen-
volupament, “una eina per difondre 
els resultats aconseguits entre la 
ciutadania i conscienciar-la sobre 
aquests temes”, apunta Anglès. Tres 
maneres d’abordar la cooperació però 
amb el mateix objectiu: participar en 
la consecució d’una societat respec-
tuosa amb les persones i amb el medi 
ambient.M 

Infografia

E l benestar de la nostra societat 
no es pot deslligar del món 

globalitzat on l’economia i el benestar 
dels altres és determinant. L’AMB 
creu en la cooperació malgrat que 
les administracions públiques tenen 
avui un greu problema de dotació 
pressupostària, les competències locals 
estan cada vegada més amenaçades 
i, a més, hi ha una severa reserva de la 
ciutadania sobre el sentit últim de les 
polítiques de cooperació. La ciutadania 
ha de ser informada de les greus 
conseqüències per a la nostra societat 
de l’empobriment d’altres països ja que 
les nostres agendes són compartides. 
Hem de saber que no es pot desvincular 
el nostre desenvolupament dels efectes 
que provoca en altres territoris. Les 
desigualtats, l’exclusió i la vulnerabilitat 
dels més desafavorits davant els 
desequilibris tenen com a conseqüència 
un desgovern econòmic que afecta 
a tothom i que beneficia activitats 
delictives i socialment injustes. En 
moments complicats és quan més 
valor tenen les polítiques decidides, 
coherents i valentes. El municipalisme 
pot mostrar la capacitat de beneficiar 
la societat en el seu conjunt. El Pla 
Director Metropolità és un instrument 
tècnic i polític valuós, perquè 
concreta la política dels organismes 
públics dins de l’AMB, la força dels 
36 municipis metropolitans. La 
cooperació s’enriqueix amb una gestió 
descentralitzada, amb l’experiència 
acumulada i amb la concertació dels 
principals actors. La fortalesa dels 
municipis metropolitans barcelonins, 
la seva projecció econòmica i el seu 
crèdit internacional està lligat a la nostra 
capacitat d’incidir en les polítiques 
internacionals de cooperació. L’AMB 
ofereix una cooperació municipalista 
i urbana, connectada amb la societat 
civil i especialitzada en la nostra 
experiència. Aquesta singularitat 
ens converteix en uns interlocutors 
privilegiats en el context internacional de 
la cooperació.M

Jordi
Portabella

ARA MÉS 
QUE MAI

VICEPRESIDENT DE L’AMB I 
PRESIDENT DEL CONSELL DE COOPERACIÓ
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Actuacions més destacades

Es va desenvolupar a l’àrea metropolitana de San Salvador (el Salvador), 
al municipi de Managua (Nicaragua) i a la municipalitat provincial del 
Callao (Perú), entre gener de 2009 i juny de 2012. La iniciativa, que va 
formar part del programa URB-AL III de la Comissió Europea, va comptar 
amb els municipis de Montevideo (Uruguai) i Tolosa (França) com a 
socis d’acompanyament. A través de la creació d’un circuit de gestió de 
determinats residus urbans que inclou el procés de recollida, selecció, 
transformació i posterior comercialització, es van generar 300 llocs de 
treball –en la petita i mitjana empresa, així com en cooperatives– i es van 
reduir dràsticament les repercussions en el medi ambient. Pressupost 
total: 2.827.409 € (80% de fons europeus).
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RESSOC

EL CAMERUN

CUBA

Realitzat per l’oenagé Agermanament sense Fronteres, l’Agència 
Catalana de Cooperació i cofinançat per l’AMB, dins de la 
convocatòria de subvencions 2010-2011. Es van construir cinc 
pous d’aigua potable al sud del país, que beneficien 20.000 
persones. També es va impartir formació per al bon ús de l’aigua i 
es van instal·lar sistemes de reg sostenibles.

Es van enviar a l’illa caribenya vuit autobusos –amb l’ITV vigent– 
d’empreses del grup Baixbus, que presta serveis de transport 
metropolità a l’AMB. Des del setembre, els vehicles s’utilitzen en el 
trasllat d’estudiants a escoles d’estudis relacionats amb la cultura. 
La flota d’autobusos va sortir de Barcelona a principis de juliol 
d’aquest any i va arribar a destí a finals del mateix mes.

Cinc pous d’aigua potable

Autobusos per a escoles 

Ecogestió de residus urbans

NICARAGUA

PERÚ

EL SALVADOR

TRIBUNA
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