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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. 
 
 
 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

 

  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 
Període finançament: 10, 11 
 
 

Estat del Projecte: Finalitzat 
 

Import total projecte:  170.000,00 euros 
Aportació contrapart: ---- 
Aportació sol.licitada:  170.000,00 euros 
Aportació del FONS:  170.000,00 euros 
10% de gestió: 17.000,00 euros 
Import total a finançar:187.000,00 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 
 
CUF-CITÉS UNIES FRANCE 
 

  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.  

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 
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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.  

 
OCTUBRE 2011 
 
Aquest informe de seguiment ha estat elaborat pel Director de Cooperació Internacional 
de la Municipalitat de Gaza i inclou les activitats realitzades fins el 30 de setembre de 
2011. 

 
El projecte té com a objectiu millorar les condicions i la qualitat de vida dels residents 
dels voltants de Barcelona Parc de la Pau a través de la rehabilitació dels principals 
carrers d'accés i la creació d'un espai públic amb un parc infantil i la vegetació en una 
plaça interna entre els blocs de construcció. 
 
Els carrers principals i l'accés que condueix al Parc de la Pau Barcelona es 
pavimentaran amb asfalt. L'espai públic intern inclourà paviment de la zona amb rajoles 
de dos colors (negre i groc), un parc infantil amb jocs per a nens, seients, caixes de 
vegetació, i les obres d'enllumenat públic. 
 
Durant l'execució, hi ha hagut una necessitat de fer un ajust per l'augment de la 
superfície del paviment per rehabilitar i mantenir els carrers immediats al costat del Parc 
de la Pau Barcelona. La il·luminació dels carrers i les obres de trànsit han estat 
cancel·lats per compensar aquest augment de la superfície del paviment. No obstant 
això, hi ha un altre projecte finançat pel PNUD i el Banc Alemany de Desenvolupament 
per implementar la il·luminació dels carrers i les obres de trànsit de la mateixa àrea 
específica. Aquest canvi és un canvi menor, i no afecten a la idea original del projecte, 
sinó que és complementari i serveix els mateixos objectius. 
 
El paviment de la zona pública interna s'ha realitzat mitjançant l'ús de rajoles de 
bloqueig en lloc d'utilitzar maquinària, per crear oportunitats d'ocupació temporal per 
als treballadors desocupats durant l'execució del projecte. Hi ha hagut un retard en 
l'execució del projecte a causa de la manca de material asfàltic i fanals en el mercat 
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local com a resultat del tancament imposat a Gaza. El contractista ha aconseguit 
finalment el material d'asfalt i fanals de Gaza després d'aquest retard. 
 
El disseny del projecte ha estat elaborat per la municipalitat de Gaza, en cooperació amb 
el municipi de Barcelona i l'execució del projecte ha estat plenament supervisat pel 
personal del propi municipi. 
 
Una vegada que tots els dissenys i especificacions tècniques relacionades han estat 
completades, la municipalitat ha fet un procés públic de licitació per al mes de febrer de 
2011. Es van rebre cinc ofertes dins el termini especificat en els documents de licitació. 
Els preus es van considerar raonables en comparació amb els preus dels mercats locals. 
Com que la proposta més baixa era la de la companyia respon a Al-Muntar General de 
Comerç i Contractació amb un preu de 241.772,00 $ EUA, mentre que el pressupost 
estimat del projecte és de 222.500,00 $ EUA. El comitè d'avaluació va rebutjar tots els 
licitadors. 
 
Es va fer una segona licitació el mes de març de 2011. Es van rebre quatre dins el 
termini especificat en els documents de licitació. El preu de l'oferta més baixa va ser 
considerada raonable en comparació amb els preus dels mercats locals i el comitè 
d'avaluació recomanà adjudicar el contracte a la proposta de Khaesie El CO d'Indústria, 
Comerç General i Contractació, amb un preu total de 219.780,48 $ EUA. 
 
El contracte ha estat signat amb el contractista Khaesie El CO d'Indústria, Comerç 
General i Contractació de 22 de març de 2011 i la data d'inici de l'execució prevista pel 
26 de març. 
 
Activitats del projecte durant el període 
 
Rehabilitació dels principals carrers del voltant i accés: El principal carrer d'Al-Aqsa ha 
estat pavimentat amb asfalt al llarg del carrer d'accés principal al Parc de la Pau 
Barcelona i el carrer adjacent, amb una superfície total de 3.900 m². 
 
Les obres de la plaça interna: La plaça interna i la carretera d'accés intern ha estat 
pavimentat amb rajoles de bloqueig amb una superfície total de 1.240 m², a més de la 
instal·lació de 10 fanals i la instal·lació de la xarxa de reg de la vegetació. 
 

Objectiu general del projecte Indicadors Grau d’assoliment Fonts de verificació 
1. Millora de les condicions i la 
qualitat de vida dels residents dels 
voltants del Parc de la Pau 
Barcelona. 

- Els residents han 
rehabilitat els carrers i un 
espai públic a l'interior, 
on els nens poden jugar. 

- Satisfacció dels 
residents amb les 
millores fetes. 

- Trobada pública amb 
els beneficiaris del 
projecte. 

Objectiu específic 1    
1.1 Organitzar la mobilitat del 
trànsit i els vianants a l’àrea. 

- Moviment continu de 
trànsit i vianants. 

- Reducció dels accidents 
de trànsit 

- Nombre d’accidents de 
trànsit 

- Reducció dels 
embussos de trànsit 

- Temps necessari per fer 
desplaçaments 

Resultats    
1.1.1 El principal carrer d’Al Aqsa 
s’ha pavimentat amb asfalt. 

- 2500 m² de paviment 
asfàltic. 

- Control de qualitat dels 
treballs de pavimentació. 

Tests de laboratori dels 
materials utilitzats i dels 
treballs realitzats. 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

1.1.2 El carrer que porta al Parc 
s’ha pavimentat amb asfalt. 

- 900 m² de paviment 
asfàltic. 

- Control de qualitat dels 
treballs de pavimentació. 

Tests de laboratori dels 
materials utilitzats i dels 
treballs realitzats. 

1.1.3 S’ha fet un manteniment 
amb asfalt del carrer adjacent al 
Parc, davant els blocs d’edificis. 

- 500 m² de paviment 
asfàltic. 

- Control de qualitat dels 
treballs de pavimentació. 

Tests de laboratori dels 
materials utilitzats i dels 
treballs realitzats. 

Objectiu específic 2    
2.1 Crear una zona segura i de 
recreació per a les famílies i els 
nens que viuen a l'àrea. 
 

- S’ha desenvolupat un 
espai públic intern per a 
les famílies amb una àrea 
de jocs segura per als 
nens. 

- Menys accidents dels 
nens que juguen a l’àrea. 
- Increment del nombre 
de nens i famílies que 
visiten l’àrea. 

- Nombre d’accidents 
infantils. 
- Nombre of persones 
que visiten l’àrea. 

Resultats    
2.1.1 Pavimentació de la plaça 
interior amb rajoles de bloqueig en 
dos colors (negre i groc). 

- Es van netejar 1000 m² 
de l'àrea i es va posar la 
capa de base. 

- Control de qualitat 
control dels treballs. 

Tests de laboratori dels 
materials utilitzats i dels 
treballs realitzats. 

2.1.2 obres elèctriques i fanals 
instal·lats a la plaça 

- 10 fanals instal·lats - Control de qualitat 
control dels treballs. 

Tests de laboratori dels 
materials utilitzats i dels 
treballs realitzats. 

 

Activitats planificades (relació 
d’activitats  per resultats) 

Activitats (en relació al cronograma) Activitats (en relació al 
pressupost) 

Anul·lada Endarreri
da 

Al dia Avançada ICC* 
(Índex de compliment 
de costos (gastat sobre 

pressupostat) 
1.1 Pavimentació dels carrers 
principals i l'accés amb asfalt 

  X   95% 

1.2 Manteniment del carrer 
adjacent al Parc, davant dels blocs 
d’edificis, amb asfalt 

  X   100% (activitat nova) 

13  Obres d'enllumenat públic X     0% 

1.4 Obres de trànsit X    0% 

1.5 Obres de la plaça interna, 
incloent la neteja d'obres, 
col·locació de ca-pa base, 
paviment amb rajoles de bloqueig, 
i la instal·lació de la xarxa 
elèctrica i els fanals. 
 

 X   30% 

 
Altres objectius assolits: 
 
La creació d'oportunitats d'ocupació temporal per a treballadors desocupats: el projecte 
ha creat oportunitats d'ocupació temporal per a treballadors desocupats a Gaza durant el 
període d'execució. 
 
Altres activitats realitzades: 
 
El carrer adjacent al Parc de la Pau de Barcelona davant dels blocs d’edificis s'ha 
mantingut amb asfalt. 
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VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE 
 
Avaluació dels objectius, activitats i resultats assolits i no assolits 
 
- El projecte té com a objectiu millorar les condicions de vida i qualitat de vida dels 
habitants dels voltants del Parc de  la Pau Barcelona a través de la rehabilitació dels 
carrers principals i l'accés i la creació d'un espai públic amb parc infantil i la vegetació 
en una plaça interna entre els blocs d’edificis. 
 
- Els objectius específics del projecte inclouen: 

1. L'organització de la mobilitat del trànsit i de vianants a l'àrea. 
2. La creació d'una zona segura i de recreació per a les famílies i els nens que viuen 

a l'àrea. 
 
- Per aconseguir aquests objectius, les següents activitats a realitzar: 

1. Pavimentació dels carrers principals i l'accés que condueix al Parc de la Pau  
Barcelona amb l'asfalt. 

2. Desenvolupament d'un espai públic a l'interior que inclou el paviment de la zona 
amb rajoles de bloqueig en dos colors (negre i groc), la creació d'una zona de 
jocs infantils, seients, caixes de vegetació, i les obres d'enllumenat públic. 

 
- Durant la posada en pràctica, hi ha hagut la necessitat de fer un ajust per l'augment de 
la superfície del paviment a rehabilitar i mantenir els carrers immediats al costat del 
Parc de la Pau Barcelona. La il·luminació dels carrers i les obres de trànsit han estat 
cancel·lats per compensar aquest augment de la superfície del paviment. 
 
- Les activitats del projecte són molt rellevants per al projecte general i objectius 
específics. El projecte ha abordat els objectius i la necessitat de tenir una xarxa de 
carrers rehabilitades i organitzades a la zona, a més de proporcionar a la comunitat local 
dels voltants de Parc de la Pau Barcelona un espai públic i un parc on les famílies poden 
reunir-se i on juguen els nens en un ambient net i segur. Això afectarà positivament les 
condicions de vida i la qualitat de vida dels habitants de la zona en qüestió. 
 
Grau de participació de les comunitats involucrades en el projecte 
 
- Els dissenys i especificacions tècniques han estat preparats pels enginyers municipals i 
l'execució va ser supervisada completament pel personal municipal. 
 
- Durant el període de preparació del disseny es va fer la consulta amb el comitè de 
veïns de la zona per assegurar la seva acceptació del projecte. 
 
Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el projecte 
 
- Les obres han estat realitzades pel contractista que va guanyar la licitació i s’ha 
contractat mà d'obra desocupada per executar les obres. 
 
- El paviment de la zona pública interna s'ha realitzat mitjançant l'ús de rajoles de 
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bloqueig en lloc d'utilitzar maquinària, per crear oportunitats d'ocupació temporal per 
als treballadors desocupats durant l'execució del projecte. 
 
Viabilitat i sostenibilitat 
 
- El municipi de Gaza té la capacitat de manteniment suficient en forma de personal 
amb experiència que garanteixin el manteniment dels carrers rehabilitats i àrea pública 
interna construïda i la sostenibilitat del projecte. El municipi ha guanyat un nivell 
considerable d'experiència en la gestió i manteniment de projectes i ha posat en marxa 
molts projectes de les àrees públiques i és responsable de fer el manteniment de carrers. 
El departament de manteniment de carreteres i les instal·lacions municipals serà el 
responsable del manteniment i la secció de jardins serà la responsable del manteniment 
de les obres de la vegetació. 
 
- La comunitat local de la zona dóna la benvinguda a les activitats del projecte, ja que 
han participat en l'etapa de preparació del projecte. La participació de la comunitat 
assegurarà el sentit de la apropiació del projecte i el compromís de preservar les obres 
realitzades. 
 
Factors externs  
 
- El projecte s'ha vist afectat pel tancament imposat a Gaza i la restricció a l'entrada de 
materials de construcció. Hi ha hagut una manca d'alguns materials en el mercat local i 
l'aplicació s'ha endarrerit a causa de la manca d'alguns materials de construcció 
especialment d'asfalt per al carrer paviment i fanals per a la plaça interior. 
 
Punts forts i punts febles del projecte 
 
- S’ha desenvolupat una xarxa organitzada i ben planificada dels carrers per facilitar 
l'accés als beneficiaris del Parc de la Pau Barcelona. El Parc té cada dia la visita de 
molts nens i famílies de tota la Franja de Gaza. 
 
- L'espai interior públic situat entre els blocs d’edificis s'ha convertit d’un lloc 
d’abocaments a una zona d'esbarjo per a les famílies i els nens. Aquest model pot ser 
repetit i aplicat a les altres places similars a la ciutat. 
 
- L’ús de mà d'obra en lloc de maquinària, que generi oportunitats d'ocupació temporal 
per als treballadors desocupats i proporcionar a les seves famílies ingressos econòmics 
durant l'execució del projecte. 
 
 
SETEMBRE 2012 
 
Aquest informe final ha estat elaborat pel Director de Cooperació Internacional de la 
Municipalitat de Gaza i inclou les activitats realitzades entre octubre de 2011 i agost de 
2012. 
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DESCRIPCIÓ DEL MECANISME D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 
1 - Resum del Projecte 
 

• El projecte té com a objectiu millorar les condicions i la qualitat de vida dels 
residents dels voltants de Parc de la Pau Barcelona a través de la rehabilitació 
dels carrers principals i l'accés i la creació d'un espai públic amb zona de jocs i  
vegetació en una plaça interna entre els blocs de pisos. 
 

• Els carrers principals i d'accés que condueixen al Parc de la Pau Barcelona es 
pavimentaran amb asfalt. L'espai públic intern inclourà paviment de la zona amb 
rajoles en dos colors (negre i groc), un parc amb jocs infantils, seients, caixes de 
vegetació i les obres d'il·luminació. 
 

• Durant l'execució, ha hagut la necessitat de fer un ajust per l’augment de la 
superfície del paviment per rehabilitar i mantenir els carrers immediats al costat 
del Parc de la Pau Barcelona. La il·luminació dels carrers i les obres de trànsit 
han estat cancel·lats per compensar aquest augment de la superfície del 
paviment. No obstant això, hi ha un altre projecte finançat pel PNUD i el Banc 
Alemany de Desenvolupament per implementar la il·luminació dels carrers i les 
obres de trànsit de la mateixa àrea específica. Aquest canvi és un canvi menor i 
no afecta a la idea original del projecte. 
 

• El paviment de la zona pública interna s'ha realitzat mitjançant l'ús de rajoles de 
bloqueig en lloc d'utilitzar els maquinària per crear oportunitats d'ocupació 
temporal per a treballadors desocupats durant l'execució del projecte. Hi ha 
hagut un retard en l'execució del projecte a causa de la manca de material 
asfàltic i fanals en el mercat local com a conseqüència del bloqueig imposat a 
Gaza. El contractista ha aconseguit per fi obtenir el material asfàltic i els fanals a 
Gaza després d'aquest retard. 
 

• Els arbres s'han plantat a tot el voltant i carrers d’accés que condueixen al Parc 
de la Pau Barcelona. 
 

• S’ha fet una xarxa de reg per a la vegetació de la plaça interna per assegurar el 
reg fiable dels arbres plantats i l'herba. 

 
2 - Descripció del procés d'intervenció 
 
2.1 Procés de Contractació 
 

• Els dissenys dels projectes han estat elaborats pel municipi de Gaza en 
col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i l'execució del projecte ha estat 
completament supervisat pel personal del propi municipi. 
 

• Després de completar tots els dissenys i les especificacions tècniques, el 
municipi va fer una licitació d’obres el mes de febrer de 2011. Es van rebre cinc 
ofertes dins el termini especificat. Els preus van ser considerats com no 
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raonables en comparació amb els preus dels mercats locals. El preu més baix era 
el de l’empresa Al Montar Company for General Trade and Contracting per 
l’import de 241.772,00 $ EUA, mentre que el pressupost estimat del projecte és 
de 222.500,00 $ EUA. La comissió avaluadora va rebutjar totes les ofertes i es 
va fer una nova licitació. 

 
• A la segona licitació feta el mes de març es van presentar quatre ofertes. El preu 

de l’oferta més baixa es va considerar raonable en comparació amb els preus 
dels mercats locals i el comitè d'avaluació va recomanar adjudicar el contracte a 
la proposta més econòmica, de El Khaesie CO. for Industry, General Trade and 
Contracting pel preu de 219.780,48 $ EUA. 
 

• Posteriorment es va signar el contracte amb el contractista i la data d'inici 
d’execució de l’obre estava prevista pel 26 de març de 2011. 
 

• Els materials per a la instal·lació de la xarxa de reg a la plaça interna, s’han 
subministrat  el 2 de juny de 2012. 

 
2.2 Activitats del projecte durant el període de l'informe 
 
Rehabilitació dels carrers circumdants i d'accés principals: El principal carrer d'Al-
Aqsa ha estat pavimentat amb asfalt al llarg del carrer d'accés que condueix al Parc de la 
Pau Barcelona i el carrer adjacent davant dels blocs de pisos, amb una superfície total de 
3.900 m². 
 
Les obres de la plaça interna: La plaça interior i el camí d'accés intern ha estat 
pavimentat amb rajoles amb una superfície total de 1.240 m², a més de la instal·lació de 
10 fanals i la instal·lació de la xarxa de reg per a la vegetació. A les caixes de vegetació 
s'han plantat diferents tipus d'arbres, ficus, palmeres i altres. Els arbres s’han distribuït 
tal com s'especificava en el disseny i s’han afegit 290 m3 de sorra neta  a la zona de jocs 
per mantenir l'àrea segura per al joc dels nens. També s’hi ha instal3lat cadires i jocs 
infantils. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 

Objectiu General Indicadors Grau  d’assoliment Fons de Verificació 

1. Millorar les condicions de 
vida i la qualitat de vida dels 
residents dels voltants del Parc 
de la Pau Barcelona 

- Els residents han 
rehabilitat carrers i un 
espai públic intern, on els 
nens poden jugar 

- La satisfacció dels 
residents amb la millora 
feta. 

- Reunió pública amb 
els beneficiaris del 
projecte 

Objectiu específic 1    

1.1 Organitzar la mobilitat del 
trànsit i de vianants a l'àrea 

- Moviment tranquil de 
trànsit i vianants 

- Menys accidents de 
trànsit 

- Disminució dels 
embussos de trànsit 

- Nombre d'accidents de 
trànsit 

- Temps necessari per al 
viatge en vehicle 
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Resultats    

1.1.1 El carrer principal d’Al-
Aqsa està pavimentat amb asfalt 

- 2.500 m² de paviment 
asfaltic 

- Control de qualitat de 
les obres de 
pavimentació 

Les proves de laboratori 
dels materials utilitzats a 
les obres. 

1.1.2 El carrer que condueix al 
Parc està pavimentat amb asfalt 

- 900 m² de paviment 
asfaltic 

- Control de qualitat de 
les obres de 
pavimentació 

Les proves de laboratori 
dels materials utilitzats a 
les obres. 

1.1.3 El carrer adjacent al parc 
davant dels blocs de pisos es 
manté amb asfalt 

- 500 m² de paviment 
asfaltic 

- Control de qualitat de 
les obres de 
pavimentació 

Les proves de laboratori 
dels materials utilitzats a 
les obres. 

1.1.4 Plantada d'arbres a les 
voreres dels carrers pavimentats 

- 40 arbres plantats - Seguiment diari i cura 
dels arbres 

La satisfacció a la 
comunitat local que viu 
a la zona 

Objectiu específic 2    

2.1 Crear una zona segura i de 
recreació per a les famílies i els 
nens que viuen a l'àrea. 

- S'ha desenvolupat un 
espai públic intern per a 
les famílies amb un parc 
infantil segur per als nens 

- Menys accidents per als 
nens que juguen  

- L'augment del nombre 
de nens i famílies que 
visiten la zona 

- Nombre d'accidents 
infantils 

- Nombre de persones 
que visiten la zona 
urbanitzada 

Resultats    

2.1.1 Pavimentació de la plaça 
interior amb rajoles de bloqueig 
en dos colors (negre i groc) 

- 1000 m² d'àrea netejada 
i pavimentada 

- Control de qualitat de 
les obres 

Les proves de laboratori 
dels materials utilitzats a 
les obres. 

2.1.2 Instal·lació de fanals  i 
treballs d’instal·lació elèctrica a 
la plaça interior 

- s’instal·len 10 fanals - Control de qualitat de 
les obres 

Les proves de laboratori 
dels materials utilitzats a 
les obres. 

2.1.3 Instal·lació de la xarxa de 
reg a la plaça interior 

- Xarxa de reg 
connectada a la plaça 
interior 

- Control de qualitat de 
les obres 

- L'herba i els arbres 
plantats es mantenen 

2.1.3 Subministrament de jocs 
infantils i de seients 

- S’han instal·lat 7 jocs i 
8 cadires 

- Control de qualitat de 
les obres 

Les proves de laboratori 
dels materials utilitzats a 
les obres. 

2.1.4 Plantada d'arbres i d'herba - 20 arbres i 300 m² 
d’herba 

- Seguiment diari i cura 
dels arbres 

La satisfacció a la 
comunitat local que viu 
a la zona 

Activitats planificades (relació d’activitats  per 
resultats) 

 

Activitats (en relació al cronograma) 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1.1 Pavimentat dels carrers principals i l'accés amb asfalt   X  
1.2 Manteniment del carrer adjacent al parc davant dels 
blocs de pisos amb asfalt 

  X  

1.3 Treballs d’enllumenat públic X    
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1.4 obres de Trànsit X    
1.5 La plaça interna en funcionament amb treballs de 
neteja, col·locació de capa base, paviment amb rajoles de 
bloqueig i la instal·lació de la xarxa elèctrica i els fanals, la 
instal·lació de xarxa de reg, la plantada d'arbres i d'herba, 
estesa de sorra neta per al pati de jocs, i la instal·lació de 
jocs infantils i de seients. 

  X  

 
Altres objectius assolits 
 
La creació d'oportunitats d'ocupació temporal per a treballadors desocupats: el projecte ha creat 
oportunitats d'ocupació temporal per a treballadors desocupats a Gaza durant el període 
d’execució del projecte.  
 
La plaça interior ha creat un model i un prototip que pot ser la base per desenvolupar més places 
a la ciutat de Gaza. 
 
Altres activitats realitzades 
 
El carrer adjacent al Parc de la Pau de Barcelona, davant dels blocs de pisos, s'ha mantingut amb 
asfalt. 
 
AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 
OBSERVACIONS 
 
Avaluació dels objectius, activitats i resultats assolits i no assolits 
 

• El projecte té com a objectiu millorar les condicions de vida i la qualitat de vida 
dels residents dels voltants del Parc de la Pau Barcelona a través de la 
rehabilitació dels carrers principals i l'accés i la creació d'un espai públic amb 
zona de jocs i la vegetació en una plaça interna entre els blocs de pisos. 

 
• Els objectius específics del projecte són: 

1. L'organització del moviment de trànsit i vianants a l'àrea. 
2. Creació d'una zona segura i de recreació per a les famílies i els nens que viuen 
a la zona. 

 
• Per aconseguir aquests objectius, s’han implementat les activitats següents: 

1. Paviment dels carrers principals i d'accés que condueixen al Parc de la Pau 
Barcelona amb asfalt. 
2. Desenvolupament d'un espai públic intern que inclou la pavimentació de la 
zona amb rajoles, la creació d'una zona de jocs infantils, jocs per a nens, seients 
per seure, caixes de vegetació i plantada d'arbres, i les obres d'il·luminació. 

 
• Durant l'execució, s’ha hagut d’ajustar el projecte per l’augment de la superfície 

del paviment a rehabilitar i per mantenir els carrers immediates al costat del Parc 
de la Pau Barcelona. La il·luminació dels carrers i les obres de trànsit han estat 
cancel·lats per compensar aquest augment de la superfície del paviment. No 
obstant això, hi ha un altre projecte finançat pel PNUD i el Banc Alemany de 
Desenvolupament per implementar la il·luminació dels carrers i les obres de 
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trànsit a la mateixa àrea específica. Aquest és un canvi menor i no afecta a la 
idea original del projecte, però és complementari a la mateixa i al servei dels 
mateixos objectius. 

 
• Les activitats dels projectes implementats són molt rellevants per al projecte 

general i els objectius específics. El projecte s'ha ocupat d'aquests objectius i la 
necessitat de comptar amb una xarxa de carrers rehabilitades i organitzada a la 
zona, a més de proporcionar a la comunitat local dels voltants del Parc de la Pau 
Barcelona amb un espai públic i un parc infantil on les famílies poden trobar-se i 
on els nens poden jugar en un entorn net i segur. Això afectarà positivament les 
condicions de vida i la qualitat de vida per als residents de la zona en qüestió. 

 
Grau de participació de les comunitats involucrades en el projecte 
 

• Els dissenys i especificacions tècniques han estat preparats pels enginyers de la 
municipalitat i l'execució va ser supervisada completament pel personal del 
municipi. 
 

• Durant el període de preparació, la consulta del disseny es va realitzar amb el 
comitè de veïns de la zona amb l’objectiu de garantir la seva acceptació del 
projecte. 
 

• La comunitat local que envolta l'espai públic interior ha estat contactada per 
garantir la sostenibilitat de les instal·lacions i va sembrar la gespa i els  arbres. 
Els residents han quedat satisfets amb les activitats del projecte i es van 
comprometre a mantenir les activitats realitzades. 

 
Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) 
 

• Les obres han estat realitzades pel contractista que aportat els materials i mà 
d'obra contractant desocupats de la zona. 
 

• El paviment de la zona pública interior s'ha realitzat mitjançant l'ús de rajoles de 
bloqueig en lloc d'utilitzar els maquinària, per crear oportunitats d'ocupació 
temporal per a treballadors desocupats durant l'execució del projecte. 
 

• Els recursos financers han estat finançades pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, amb un percentatge del 94% i Ciutats Unides de França 
(CUF), Xarxa de Cooperació Descentralitzada per la Palestina (RCDP) amb un 
percentatge de 6% de la quantitat total de 170.000,00 euros. 

 
Viabilitat i sostenibilitat. 
 

• El municipi de Gaza té la capacitat suficient en forma de personal experimentat 
per garantir el manteniment de la rehabilitació de carrers i de l’àrea interior 
pública i la viabilitat del projecte. El municipi ha pujat incrementat de forma 
considerable l'experiència en la gestió i el manteniment d'aquest tipus de 
projectes, ja que ha posat en marxa molts projectes d’àrees públiques i és el 
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responsable de fer el manteniment de carrers. El departament de manteniment de 
carreteres i instal·lacions municipals és responsable del manteniment i la secció 
de jardí és responsable del manteniment de les obres de vegetació. 
 

• La comunitat local de la zona ha acollit amb satisfacció les activitats del 
projecte, ja que han participat en la fase de preparació. La participació de la 
comunitat assegurarà la seva identificació amb el projecte i el compromís de 
preservar les obres executades. 

 
Factors externs que han afectat el desenvolupament del projecte 
 

• El projecte s'ha vist afectat pel tancament imposat a Gaza i la restricció a 
l'entrada de materials de construcció. Hi ha hagut una manca d'alguns materials 
en el mercat local i l'execució s'ha retardat a causa de la manca d'alguns 
materials de construcció especialment d'asfalt per pavimentar els carrer i els 
fanals que s'han instal·lat a la plaça interior. 

 
Punts forts i febles del projecte 
 

• S'ha desenvolupat una xarxa ben organitzada i planificada dels carrers per 
facilitar l'accés als beneficiaris del Parc de la Pau de Barcelona. El Parc és visitat 
diàriament per molts nens i famílies de tota la franja de Gaza. 

 
• L'espai interior públic situat entre els blocs de pisos s'ha reconvertit d’un lloc 

abocaments a una zona d'esbarjo per a les famílies i els nens. Aquest model es 
pot repetir i aplicar a les altres places similars de la ciutat. 

 
• L'ús intensiu de mà d'obra local en lloc de maquinària, que genera oportunitats 

d'ocupació temporal per als treballadors desocupats i proporciona a les seves 
famílies ingressos econòmics durant l'execució del projecte. 

 
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
 
S’ha realitzat una reunió amb el comitè de veïns el final del projecte per augmentar la 
sensibilització de la comunitat local sobre la importància d'aquest tipus de projectes i 
instal·lacions i assegurar la seva participació en la conservació de les obres realitzades. 
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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
http://www.bcnsolidaria.tv/canales/barcelona-solidaria/lajuntament-inaugura-el-reconstruit-barcelona-peace-park-de-gaza-11085.html
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 
OCTUBRE 2011 
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