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Aquesta relació no és exhaustiva ni correspon a una relació nominativa de projectes, 
contractes o convenis. Pretén agrupar, per actors, les línies de treball o les actuacions 
concretes, quan tenen un caràcter més singularitzat, que s’han dut a terme en els 
intervals temporals indicats. 
 
 

Ajuntament de Sant Boi 
 
2005-2007:  

o Seguiment i avaluació del projecte “Formació i capacitació política per a dones”, 
sorgit en el marc de la xarxa 12 del programa europeu URB-AL. 

 

Entitat Metropolitana del Medi Ambient 
 
2002:  

o Identificació i formulació d’un projecte de Gestió de Residus als campaments 
sahrauís de Tindouf. 

 
2006:  

o Actualització del diagnòstic i reformulació d’un projecte de Gestió de Residus als 
campaments sahrauís de Tindouf. 

 
Diputació de Barcelona 
 
2003-2006:  

o Seguiment i avaluació de la xarxa 12 del programa europeu URB-AL, dedicat a 
la “Promoció de les dones en l’àmbit local”. 

 
2003-2010:  

o Seguiment i avaluació dels projectes de cooperació directa de la Diputació de 
Barcelona.  

 
2004 

o Diagnòstic de la gestió de la cooperació directa de la Diputació de Barcelona. 
o Elaboració de formularis de presentació de sol·licituds de projectes de 

cooperació, i d’informes de seguiment i avaluació. 
 
2016-2017:  

o Suport en la revisió d’expedients de subvencions.  
 
 



Ajuntament de Barcelona 
 
2000:  

o Detecció de línies de cooperació a Kosovo. 
 

2001-2004:  
o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de cooperació i 

sensibilització Barcelona Solidària. 
 

2002:  
o Organització d'unes jornades de comunicació dels resultats de l'anàlisi de 

dades a les entitats de la ciutat. 
o Elaboració d’un informe sobre la situació i les prioritats de cooperació de 

l’Ajuntament de Barcelona i les ONGD de la ciutat a Senegal i Moçambic. 
 

2005-2011:  
o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de cooperació i 

sensibilització Barcelona Solidària. 
 
2005: 

o Disseny de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació 
presentats per entitats de la ciutat “Barcelona Solidària”. 

 
2006:  

o Elaboració del sistema de fitxes i recolzament al jurat de la convocatòria per a 
l’atorgament de la I Distinció en Democràcia Participativa, de l’Observatori per 
a la Democràcia Participativa de la Direcció de Participació Ciutadana. 

 
2007:  

o Avaluació dels informes de seguiment dels programes plurianuals 
subvencionats en la convocatòria Barcelona Solidària de 2006. 

 
2008-2011:  

o Seguiment dels programes plurianuals de cooperació del Programa de 
subvencions per programes i projectes de desenvolupament “Barcelona 
Solidària”. 

 
2013: 

o Avaluació dels informes de seguiment dels programes plurianuals 
subvencionats en la convocatòria Barcelona Solidària. 

 
2014: 

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de cooperació 
Barcelona Solidària. 

o Assistència tècnica en l’elaboració del Pla Director de Cooperació 
 
 
 



Ajuntament de Sant Just Desvern 
 
2002:  

o Assessorament a la definició de la política de cooperació de Sant Just Desvern. 
 
2002-2006: 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de Sant Just Desvern. 
 
2003-2006:  

o Seguiment i assessorament de l’agermanament entre Sant Just Desvern i la 
municipalitat de Camoapa a Nicaragua. 

 
2008-2012:  

o Disseny, seguiment i avaluació dels projectes de cooperació i educació pel 
desenvolupament de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

 
Ajuntament de Manresa 
 
2002-2004:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de Manresa. 
 

2003:  
o Organització de les primeres jornades participatives de reflexió sobre la 

convocatòria de subvencions a projectes de cooperació amb els representants 
de les ONGD de Manresa. 

 
2004:  

o Organització de les segones jornades participatives de reflexió sobre la 
convocatòria de subvencions a projectes de cooperació amb els representants 
de les ONGD de Manresa. 

o Elaboració de formularis de presentació de sol·licituds de projectes de 
cooperació. 

 
2005-2012: 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de Manresa. 
 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 
2014-2018:  

o Assessorament i recolzament en els programes: 
 . Reforç lingüístic per a infants i adults nouvinguts 
 . Prevenció de conflictes interculturals en els centres escolars 
 . Mediació social amb persones immigrades 
 . Educació en valors de la solidaritat  
 . Processos de participació i cohesió social i territorial 
 

 



2021:  
o Assistència per a la prestació dels serveis de gestió del Servei de Primera 

Acollida de Persones Migrants. 
o Suport al desplegament i implementació del Pla municipal de cooperació al 

desenvolupament. 
  

Ajuntament de Rubí 
 
2006-2014:  

o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació de 
l’Ajuntament de Rubí. 
 

2007:  
o Organització d’un curs de formació sobre el cicle del projecte per a entitats de 

Rubí per encàrrec de l’Ajuntament. 
 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
2005-2006:  

o Seguiment i avaluació del projecte “La mujer inmigrada. Igualdad, participación 
y liderazgo en el ámbito local”, sorgit en el marc de la xarxa 12 del programa 
europeu URB-AL. 

 

Universitat Politècnica de Catalunya 
 
2007:  

o Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UPC per a accions de 
cooperació realitzades des de la comunitat universitària de la UPC. 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
 
2007:  

o Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UPM per a accions de 
cooperació realitzades des de la comunitat universitària de la UPM. 

 
Universitat de Barcelona 
 
2007-2010:  

o Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UB per a accions de 
cooperació realitzades des de la comunitat universitària de la UB. 

 
2011-2012: 

o Avaluació i seguiment dels projectes propis de cooperació i educació pel 
desenvolupament, projectes finançats per CAPs i PCIs AECID 
 

 



Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
 
2008:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat 

 
2014-2018:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat 

o Seguiment de projectes propis i projectes de convocatòries a ONG de la ciutat 
d’anys anteriors. 

 
Ajuntament de L’Escala 
 
2008: 

o Seguiment i avaluació del projecte “La prevención de la exclusión social en 
jóvenes y adolescentes en contextos urbanos mediante la promoción de la salud 
y de los factores resilientes”, sorgit en el marc de la xarxa 12 del programa 
europeu URB-A 

 

Ajuntament de Sabadell 
 
2008: 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
Sabadell. 

 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
 
2012: 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès. 

 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Generalitat de 
Catalunya 

 
2005:  

o Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la convocatòria de subvencions 
per a projectes de cooperació i sensibilització d’ONGD, en els àmbits de 
sensibilització i educació pel desenvolupament, projectes de cooperació a la 
Mediterrània, projectes de cooperació a l’Àfrica i projectes de cooperació a 
Amèrica Llatina 

 
2006-2007:  

o Elaboració d’un estudi sobre les possibilitats d’intervenció de la cooperació 
catalana a la regió de Kolda, Senegal 

 



2014-2016: 
o Avaluació dels informes de seguiment dels programes plurianuals 

subvencionats per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

 
Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat 
 
2012: 

o Assistència tècnica per a la definició i posada en marxa del procés de participació 
per a l’elaboració de les directrius de sostenibilitat de la cooperació al 
desenvolupament. 

 

Ajuntament del Prat de Llobregat 
 
2015: 

o Diagnòstic participatiu amb població gitana sobre polítiques socials. 
 

Consorci del Besós 
 
2017: 

o Estudi tècnic de disseny i usos de l’espai Agrovallbona, al barri de Vallbona, dels 
districte de Nou Barris, de Barcelona. 

 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 
2014:  

o Suport al desplegament d’iniciatives d’agricultura social en el municipi. 
 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 
2014:  

o Suport al desplegament d’iniciatives d’agricultura social en el municipi. 
 

2014-2021:  
o Convocatòria del Premi Joan Gomis al millor treball de recerca per a la pau de 

Santa Coloma de Gramenet, en el marc del Premi de Recerca per a la Pau de la 
Universitat de Barcelona per a treballs de recerca de batxillerat. 

 

Ajuntament de Viladecans 
 
2018-2021:  

o Suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones en 
conflicte 

 
 
 



Ajuntament de Montornès del Vallès 
 
2020-2021:  

o Contracte de serveis “Interdependents, corresponsables: Recerca per a la 

ciutadania global”, amb l’objectiu de fomentar i assessorar treballs de recerca 

de batxillerat que eduquin en drets humans i ciutadania global. 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
 
2019-2020:  

o Contracte de serveis “Interdependents, corresponsables: Recerca per a la 

ciutadania global”, amb l’objectiu de fomentar i assessorar treballs de recerca 

de batxillerat que eduquin en drets humans i ciutadania global. 

2021-2024:  
o Assessorament, formació, dinamització, acompanyament i tutoria en l’àmbit de 

la recerca en drets humans i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 

dins l’itinerari curricular obligatori dels treballs de recerca en batxillerat dels 

INS Frederic Mompou i Gabriela Mistral. 

Consell Comarcal del Garraf 
 
2009-2021:  

o Convocatòria del premi especial al millor treball de recerca per a la pau del 
Garraf, en el marc del Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de 
Barcelona per a treballs de recerca de batxillerat. 

 
 

 
 


