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  SINOPSI 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als ajuntaments a 

sumar-se a la resposta davant la situació de crisi humanitària  que està patint la població 

civil de la Franja de Gaza  d’ençà el passat 27 de desembre, provocada per l’ús 

desproporcionat de la força per part del Exèrcit israelià, el qual, amb la seva escalada 

militar i d’invasió de la zona està provocant centenars de víctimes civils entre les quals 

es comptabilitzen una significativa proporció d’infants. Aquesta actuació és 

absolutament inacceptable par part de la Comunitat Internacional ja que s’està vulnerant 

indiscriminadament el Dret Internacional i Humanitari. Així com també ho és la política 

practicada per Hamas i altres organitzacions armades, les quals conculquen el dret dels 

israelians a la seguretat, afectant també a la població civil. 

 

La situació és d’extrema gravetat i demostra, un cop més, que la solució al conflicte no 

és una resposta militar. L’ús desproporcionat de la força no serà mai garantia de 

seguretat per l’Estat d’Israel, ans el contrari, generarà un espiral de violència i odi que 

impossibilitarà avançar vers una solució justa i perenne del conflicte que permeti la 

coexistència pacífica de dos pobles històricament assentats i destinats a conviure en un 

mateix territori. 

 

Els Governs Locals són conscients del paper que tenen, per la seva proximitat i 

responsabilitat amb la ciutadania, en els processos de diplomàcia municipal i de 

construcció de la Pau. En aquest context, el Fons Català de Cooperació com a espai 

municipalista de treball en aquesta direcció, ha obert una campanya, el projecte 2020. 

RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA A GAZA, de suport i de cooperació a la 

població. Els ajuts humanitaris d’emergència es coordinaran amb UNRWA, l’agència 

de les Nacions Unides encarregada de l’assistència als refugiats palestins. 
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  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 

 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 

AJUNTAMENT D’ASCÓ 

AJUNTAMENT DE BADALONA 

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 

AJUNTAMENT DE CALELLA 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 

AJUNTAMENT DE CANOVELLES 

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE CELRÀ 

AJUNTAMENT DE CENTELLES 

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE CUBELLES 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 

AJUNTAMENT DE GAVA 

AJUNTAMENT DE GELIDA 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

AJUNTAMENT D’IGUALADA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MANLLEU 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 

AJUNTAMENT D’OLIOLA 

AJUNTAMENT D’OLOT 

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 

AJUNTAMENT DE SALT 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 
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AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

AJUNTAMENT DE TIANA 

AJUNTAMENT DE TORNABOUS 

AJUNTAMENT DE VILABLAREIX 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 

 

CAMPANYA CIUTADANA-AJUNT. RUBÍ 

CAMPANYA CIUTADANA-AJUNT. LA SEU D’URGELL 

 

ASSOCIACIÓ DE DONES IMMIGRANTS “EL FARAH” 

FUNDACIÓ MARIANAO 

 

 

La campanya s’ha concretat en els següent projectes, que actualment es troba en fase 

d’execució: 

 

NÚM. TÍTOL 

2221 REHABILITACIÓ DE L'ENTORN DEL PARC DE LA PAU BARCELONA 

AL BARRI TAL AL-HAWA DE GAZA 
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PROJECTE 2221 

 

REHABILITACIÓ DE L’ENTORN DEL PARC DE 

LA PAU BARCELONA AL BARRI TAL AL-HAWA 

DE GAZA 
 

 País: PALESTINA 

 Regió: GAZA 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: MUNICIPALITY OF GAZA / AJUNT. BARCELONA 

 

Data aprovació: 28/07/10 
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Estat del Projecte: Realitzant-se 

 

Import total projecte:  160.000,00 euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació sol.licitada:  160.000,00 euros 

Aportació del FONS:  160.000,00 euros 

10% de gestió: 16.000,00 euros 

Import total a finançar:176.000,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

En el marc de la segona trobada de la xarxa de ciutats agermanades amb Gaza, 

Eurogaza Meeting, celebrada a Barcelona el 4 i 5 de maig, es va establir la col·laboració 

del Fons Català en l’arranjament dels voltants del Parc de la Pau Barcelona, situat al 

barri de Tal Al-Hawa (una zona en expansió, que té més de 45.000 habitants, on viuen 

famílies joves, motles filles de refugiats), segons el projecte constructiu elaborat pels 

departaments tècnics dels ajuntaments de Gaza i Barcelona. 

 

El parc, que va ser inaugurat el març de 2005, era un important espai de joc, trobada i 

relació ciutadana (tenia un programa de pistes esportives amb grades, àrea de jocs 

infantils, zones verdes, llac-piscina, vestidors, banys, magatzem... que feia que l’espai 

fos molt utilitzat per part dels veïns i les escoles del barri. Malauradament el 15 i 16 de 

gener de 2009, l’exèrcit israelià va ocupar militarment el barri i durant aquests dos dies 

els tancs i les excavadores van destruir completament el parc (jocs, instal·lacions 

esportives, enllumenat, sistemes de reg, arbres, magatzem...) i les infraestructures 

urbanes dels carrers de l’entorn (xarxa d’electricitat, enllumenat públic, xarxa d’aigua, 

xarxa de telefonia, clavegueram, pavimentació, arbrat d’alineació, etc.). 

 

Per això, de seguida es va plantejar la reconstrucció del parc, que ja està en execució. 

Paral·lelament es va proposar la rehabilitació de l’entorn del parc, amb el suport del 

Fons, en el marc dels acords de la Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la Pau al 

Pròxim Orient.  

 

Així, es preveu dotar el barri de les infraestructures urbanístiques necessàries: 

construcció de xarxes d’aigua potable, xarxes d’aigües residuals, sistemes de 
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clavegueram, enllumenat públic, pavimentació de carrers i incorporació d’arbres a les 

voreres. La xarxa telefònica s’instal·larà de manera simultània per la companyia 

palestina.  

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 

 
Traspàs p. 2020 – RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA A GAZA 

 

 

  SEGUIMENT 

 

MARÇ 2011 

 

L’informe que es presenta és fruit de la visita sobre terreny efectuada del 24 al 27 de 

març, a la qual van participar en nom del Fons Català, Juli Clavijo (delegat de 

l’Ajuntament d’Olot) i Pere  Trias (diputat de la Diputació de Girona).  

El viatge va iniciar-se el dijous 24 de març amb el trasllat de Tel Aviv a Jerusalem a les 

14.50h. Arribats a la ciutat de Jerusalem, els representants del Fons Català van mantenir 

una reunió amb el vicecònsol espanyol a la ciutat de Jerusalem, Javier Gutiérrez Blanco-

Navarrete, i amb personal de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC) de l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament (AECID). Posteriorment i al 

llarg del mateix dia es va mantenir una reunió amb el regidor de Jerusalem, Meir 

Margalit.  

El divendres 25 de març es realitza el trasllat a la ciutat de Gaza i en aquest mateix dia 

es visita el projecte East Al-Nasser, un projecte de l’Ajuntament de Barcelona realitzat 

conjuntament amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). 

Posteriorment, es manté una reunió-dinar amb els representants de l’Ajuntament de 

Gaza i a la tarda es realitza la visita al Barcelona Peace Park, projecte realitzat per 

l’Ajuntament de Barcelona, i es visita l’obra dels accessos al parc. L’ampliació dels 

accessos al Barcelona Peace Park és el projecte que està realitzant el Fons Català amb  

una petita aportació per part de l’organització Cités Unies France (CUF).  

El Barcelona Peace Park va ser inaugurat la tarda del 26 de març, acte en què que també 

van participar els representants del Fons Català.  

Aquest mateix dia, van presenciar l’acte d’inauguració de la Formació en Salut Mental, 

un projecte de la Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) i de l’Ajuntament 

de Barcelona i es va mantenir un dinar amb la FCCSM i el Ministeri de Salut palestí.  

Finalment, el trasllat de Gaza a Jerusalem i la tornada a Barcelona va ser diumenge 27 

de març.  
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La direcció tècnica del projecte, realitzada conjuntament pels ajuntaments de Barcelona 

i de Gaza, va proposar destinar les aportacions realitzades pel Fons i per la CUF, a la 

urbanització de l'entorn de la Peace Park. El Fons i la CUF van manifestar la seva 

conformitat, tota vegada que millora de manera extraordinària la situació dels carrers i 

espais interiors dels habitatges situats al costat del Parc.  

Les dificultats que travessa la Franja fa que els preus dels materials de la construcció 

tinguin greus oscil·lacions, de manera que si inicialment les empreses adjudicatàries de 

l'obra van acceptar una proposta que estava en la línia de les aportacions del Fons, 

posteriorment se’n van desdir i tot va haver de començar de nou, una situació que és la 

que ha endarrerit molt els inicis de les obres. 

La delegació del Fons que va ser a la inauguració de la plaça, el proppassat 26 de març, 

va assistir a una reunió amb les empreses i l'equip tècnic redactor del projecte, la qual va 

ser molt satisfactòria, ja que s’hi van incorporar algunes millores, com per exemple una 

major intervenció dins de l'espai interior de les finques, sense tocar la quantitat 

pressupostada. 

El servei tècnic de l'Ajuntament de Gaza va estimar que l'acabament d'aquesta fase serà 

el proper mes de juny.  
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

 

MARÇ 2011 

 

 

 
 

 

 

  MATERIALS APORTATS 

 

En aquest enllaç es pot veure el vídeo editat per l’Ajuntament de Barcelona sobre l’acte 

d’inauguració de:  

 

http://www.bcnsolidaria.tv/canales/barcelona-solidaria/lajuntament-inaugura-el-

reconstruit-barcelona-peace-park-de-gaza-11085.html 

 
 

http://www.bcnsolidaria.tv/canales/barcelona-solidaria/lajuntament-inaugura-el-reconstruit-barcelona-peace-park-de-gaza-11085.html
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