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INTRODUCCIÓ
La Garriga és un poble solidari, membre del Fons Català de Cooperació des de l’any
1992, per això des de l’Ajuntament es dona suport i s’impulsen iniciatives de lluita
contra la pobresa i les desigualtats al món.
Des de l’any 2007 es destina part del pressupost municipal, actualment el 0,85%, a
subvencionar projectes de cooperació al desenvolupament i a les emergències
humanitàries.
El model municipal de cooperació al desenvolupament promou una política
transformadora i multiplicadora dels esforços que duen a terme tant des de Nord com
des del Sud, amb la finalitat d’assolir un desenvolupament humà sostenible que es
fonamenti en l’ampliació de drets, capacitats i oportunitats de totes les persones.
Es tracta d’un model de cooperació descentralitzada, és a dir, que es dona suport a les
entitats del municipi que duen a terme projectes de cooperació al desenvolupament
arreu del món.
A través del projecte La Garriga pel Foment de la Pau, es realitzen accions
d’educació al desenvolupament, en coordinació amb l’Àrea de Patrimoni i d’entitats
del municipi, al voltant de la commemoració anual del bombardeig de fa patir el
poble l’any 1939 i del Dia Internacional de la Pau (fixat per les Nacions Unides el 21
de setembre). L’objectiu és vincular, i entendre com un fenomen global, allò que va
passar a la Garriga durant la Guerra Civil amb la situació actual arreu del món,
explicar els motius de la pobresa, els desplaçaments humans i la necessària solidaritat
entre els pobles, així com denunciar-ho i despertar consciència crítica.
El Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament, és l’ òrgan de participació
en les polítiques de cooperació que es duen a terme des de l’Ajuntament. Està
integrat per una persona representant de cadascun dels grups polítics del Ple i d’una
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persona representant de les entitats que ho han sol·licitat i que tenen entre les seves
finalitats la cooperació al desenvolupament.

QUINS SERVEIS OFERIM?

Suport a entitats de cooperació al desenvolupament: suport tècnic i econòmic a
entitats que duen a terme projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació
per al desenvolupament.

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’OAC es poden consultar a www.lagarriga.cat on
trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la seva tramitació i
dels canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per
Internet, a través de l’aplicatiu e-tram
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=089)

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?

Transparència.
Participació.
 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?

Segons el que marqui el PAM de la legislatura 2019-23.

ON SOM?
Adreça: c/ Sant Francesc, 1-3
Telèfon: 938719095
Correu-e genèric: cooperacio@ajlagarriga.cat
Horari: De dilluns a divendres matins de 9 a 14 h.
Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
T. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

CARTA DE SERVEIS
RESPONSABLES
Responsable política: Dolors Castellà i Puig
Correu-e: dcastella@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Núria Masó
Correu-e: nmaso@ajlagarriga.cat
Responsable tècnica: Núria Branzuela
Correu-e: nbranzuela@ajlagarriga.cat

NORMATIVA APLICABLE
Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

Data realització
Març de 2020
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