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1 Introducció 
La cooperació al desenvolupament és una política fonamental per demostrar i fer efectiu el 

compromís i la responsabilitat de Catalunya amb el desenvolupament humà sostenible, la pau, 

els drets humans, i l’abordatge dels reptes globals. 

D’acord amb la Llei 26/2001, de cooperació al desenvolupament, la política de cooperació al 

desenvolupament de la Generalitat de Catalunya té com a principal document d’orientació 

estratègica el Pla director, que s’elabora cada quatre anys. El Pla director estableix els àmbits 

d’actuació, els objectius que es volen assolir, les prioritats d’orientació geogràfica i la previsió 

de recursos d’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Generalitat de Catalunya per al 

quadrienni. Igualment inclou els instruments i enfocaments de treball de la política de 

cooperació al desenvolupament i la coordinació, el suport i l’articulació amb el conjunt d’actors 

de la cooperació catalana que participen i contribueixen al seu desplegament. 

La formulació del Pla director correspon a la Direcció General de Cooperació al 

Desenvolupament (DGCD) del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, i s’ha de basar en 

un procés ampli d’estudi, informació, consulta i participació i en l’avaluació de l’experiència 

precedent. La consellera del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert ha de presentar al 

Govern el projecte de pla director perquè sigui tramès al Parlament, a qui correspon la seva 

aprovació. 

1.1 Antecedents i context 

Enguany finalitza el període de vigència del Pla director de cooperació al desenvolupament 

2019-2022, i la DGCD ha iniciat el procés d’elaboració del nou Pla director per al quadrienni 

2023-2026. En aplicació de la Llei 26/2001, s’ha dissenyat un procés ampli d’informació i 

participació de tots els agents de la cooperació interessats, per al qual es compta amb el suport 

de la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica (en endavant, 

DG de Participació), del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. 

1.2 Objectius del procés participatiu 

Els objectius generals del procés participatiu són els següents: 

 Sustentar un Pla director de qualitat, que promogui una política de cooperació al 

desenvolupament eficaç i d’impacte. 

 Assegurar la màxima apropiació del Pla director per part dels actors de la cooperació 

catalana. 

 Enfortir les relacions i l’intercanvi amb els agents implicats en la política de cooperació al 

desenvolupament. 

I els objectius específics són: 
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 Disposar d’una diagnosi de la situació actual, partint de l’avaluació del disseny i la 

implementació del Pla director 2019-2022, enriquida amb les aportacions dels actors de la 

cooperació catalana. 

 Recollir propostes per millorar i enriquir el Pla director de cooperació al desenvolupament 

2023-2026. 

 Donar veu a tots els actors implicats sobre els lineaments principals de la política de 

cooperació al desenvolupament de la Generalitat. 

1.3 Eixos del procés participatiu 

El procés participatiu planteja recollir propostes en relació als següents eixos de debat: 

Eix 1. Prioritats estratègiques. 

Eix 2. Participació dels agents, aliances clau i instruments. 

Eix 3. Una cooperació transformadora i amb impacte. 

Eix 4. Disseny i seguiment del Pla director (eix de debat només per a la fase de diagnosi) 

1.4 Fases del procés participatiu 
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Les diferents fases en que s’ha organitzat el procés persegueixen els següents objectius 

específics: 

1. Fase d'informació. Donar a conèixer a tots els actors interessats en la política de 

cooperació al desenvolupament, així com a la ciutadania en general, els objectius 

del procés participatiu, les seves fases, les formes de participar-hi, i la durada del 

període de participació. La fase d’informació s’inicia amb la presentació del 

calendari del procés participatiu als òrgans reglats de coordinació, consulta i 

participació de la política de cooperació al desenvolupament. 

2. Propostes de diagnosi. Valorar amb els actors de la cooperació catalana el 

disseny i la implementació del present Pla director de cooperació al 

desenvolupament 2019-2022 i, en general, enriquir la diagnosi de situació i de 

context de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de 

Catalunya. 

3. Fase deliberativa. Recollir les propostes dels actors interessats en la política de 

cooperació al desenvolupament, així com de la ciutadania en general, sobre els 

lineaments principals del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-

2026, a partir d’un document de base. Aquesta és la fase on s’inclouen les 

sessions deliberatives que són objecte d’aquest informe. 

Concretament, la deliberació s’ha materialitzat a través d’onze sessions centrades 

en els següents àmbits temàtics: 

 Sessió 1. Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica 

 Sessió 2. Educació per al desenvolupament 

 Sessió 3. Acció Humanitària 

 Sessió 4. Reptes globals del desenvolupament 

 Sessió 5. Governança del sistema: articulació i participació dels actors 

 Sessions 6. Agents, aliances clau i instruments 

o Sessió 6.1. Amb actors de la demarcació de Lleida 

o Sessió 6.2. Amb actors de la demarcació de Girona 

o Sessió 6.3. Amb actors de la demarcació de Tarragona 

o Sessió 6.4. Amb actors de la demarcació de Barcelona 

 Sessió 7. Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del 

Sud Global 

 Sessió 8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

Gairebé totes les sessions es realitzen a nivell virtual, a excepció de les 6 que es 

fan a nivell presencial. 

4. Fase de retorn. Fer arribar els resultats del procés participatiu a tots els 

participants i agents, així com explicar com s’han considerat i tractat les diferents 

aportacions rebudes. 



Procés participatiu Pla Director cooperació al desenvolupament 2023-2026 

participa.gencat.cat | 11 

1.5 Dinàmica de la sessió 1 

La dinàmica seguida durant la sessió deliberativa 1 ha seguit la següent estructura: 

1. Benvinguda i contextualització del procés 

2. Priorització i debat entorn les prioritats del Govern per al nou pla director en 

relació a la temàtica en qüestió 

3. Debat grupal entorn aspectes clau de l’àmbit temàtic en qüestió 

4. Compartició en plenari de les aportacions dels debats grupals i identificació de 

criteris a tenir en compte per orientar la focalització geogràfica 

5. Cloenda i avaluació 

Les preguntes que han orientat el debat entorn els aspectes clau (punt 3)han estat les 

següents: 

• En els àmbits  sectorials de la defensa dels drets humans, dels drets de les minories, 

dels drets de les dones i en el de foment de la pau... 

o Quines temàtiques caldria prioritzar en el Pla director 2023-2026? 

o Quines modalitats de treball caldria potenciar i a través de quins actors? 

o Quines aliances caldria impulsar o consolidar? 

• Quins criteris caldria tenir en compte per orientar la focalització geogràfica de la 

cooperació al desenvolupament de la Generalitat en el proper Pla director? 
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2 Assistència i participació 

2.1 Perfil de les persones participants 

A la sessió, han participat un total de 26 persones.  

 Gènere de les persones participants 

 Persones participants %  

Homes 14 53,8% 

Dones 12 46,2% 

Total 26 100% 

 

2.2 Llistat d’entitats participants 

A continuació es presenta el llistat d’entitats participants a la sessió i el nombre de persones 

participants en representació de cada entitat. 

 Llistat d’entitats participants 

ENTITATS REPRESENTADES Nombre participants 

(persones) 

Ajuntament de Girona 1 

Associació Acció Internacional per la Pau - IAP Catalunya 1 

Associació Catalana per la Pau 1 

Associació Hèlia 1 

Associació NOVACT 1 

Associació per la Pau i els Drets Humans - Taula per Mèxic  1 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 1 

Consell Català de Foment de la Pau 1 

Coordinadora D´ONGDs i AMS de Lleida 1 

Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques 

gironines i l'Alt Maresme 

1 

Escola de Cultura de Pau 1 
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ENTITATS REPRESENTADES Nombre participants 

(persones) 

Federació ACAPS 1 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 1 

Fundació Pau i Solidaritat- CCOO Catalunya 1 

Fundación Iberoamericana para el Desarrollo (FIDE) 1 

Fundación Vicente Ferrer 1 

GARRIGUES COOPERACIÓ INTERNACIONAL 1 

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 1 

Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global 1 

Medicus Mundi Mediterrània 1 

SUDS - Associació internacional de Solidaritat i Cooperació 1 

Taula Catalana per Colòmbia 1 

UGT- Sindicalistes Solidaris 1 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) / Grup de Treball 

de Cooperació Universitària pel Desenvolupament del 

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)  

1 

UNRWA Catalunya 1 

Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de 

Catalunya 

1 

Total 26 
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3 Recull d’aportacions 
Les aportacions recollides durant el debat s’estructuren en base als següents àmbits: 

1. Prioritats del Govern per al proper quadrienni 

2. Temàtiques, modalitats de treball, actors i aliances dels àmbits sectorials 

3. Criteris per orientar la focalització geogràfica 

3.1 Prioritats per al proper quadrienni 

3.1.1 Valoració de les prioritats del Govern per al proper quadrienni 

Les persones participants han fet una primera valoració de les prioritats del Govern 

plantejades per al proper quadrienni per a l’àmbit temàtic en qüestió. Els resultats d’aquesta 

priorització indiquen que les persones participants consideren molt adequada la prioritat c, 

seguida per la d i la e. Es considera menys adequada la prioritat a i b. 

En relació a la dispersió de resultats, s’observa que les prioritats “a” i “f” tenen una elevada 

dispersió i, per tant, existeixen opinions contraposades entorn la seva adequació. Per contra, 

les prioritats “c”, “d” i “e” obtindrien un major consens entorn la seva adequació. 

Valoració adequació prioritats del govern per al proper quadrienni en matèria de 

desenvolupament: prioritats sectorials i geogràfiques 
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3.1.2 Altres prioritats recollides 

D’altra banda, s’han incorporat altres prioritats que no es contemplaven en les anteriorment 

plantejades.1 

• Justícia ambiental i climàtica, emergència climàtica, resiliència al canvi climàtic (16) 

• Dret a migrar (8) 

• Dret a refugi (5) 

• Drets humans laborals i treball digne (3) 

• Defensors/res de drets humans (2) 

• DESC (Drets econòmics, socials i culturals) (4) 

• Drets civils, defensa de l’espai cívic (3) 

• Drets polítics, drets i llibertats sindicals (3) 

• Governabilitat democràtica (2) 

• Comunitat LGTBI (1) 

• Defensa de la terra i el territori (1) 

• Desmantellar el poder corporatiu – Transversalitzar , de manera que es potenciï el 

treball conjunt i la presa de decisions horitzontal(1) 

• Digitalització responsable (1) 

• Drets col·lectius dels pobles (1) 

• Dret a la salut (1)2 

• Dret a l'accés a l'educació superior (1)3 

• Drets lingüístics (1)4 

• Enfortir sistemes universitaris dels països socis (1) 

• Esports per al desenvolupament(1) 

• Justícia de gènere (1) 

• Prevenció de conflictes violents (1) 

• Protecció a persones defensores (1) 

• Risc d'exclusió de determinats col·lectius (població migrada) (1) 

• Risc i vulnerabilitat de la infància (1) 

• Risc i vulnerabilitat de la població jove  (1) 

• Dret a la ciutat, a gaudir de les  zones urbanes i dels serveis urbans, tenint en compte 

també els barris informals (1) 

• Víctimes de tràfic d’éssers humans (1) 

3.1.3 Altres aportacions 

També s’han recollit altres aportacions i reflexions més generals entorn els àmbits sectorials a 

prioritzar. 

• Constatació que les prioritats sectorials ja estan predeterminades, així com també les 

prioritats geogràfiques, tot i que no es concreten clarament. 

 
1 Nota: entre parèntesi s’indica el número de persones participants que les han esmentat 
2 Es trobaria inclòs dintre dels DESC 
3 Es trobaria inclòs dintre dels DESC 
4 Es trobaria inclòs dintre dels DESC 
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• En relació a les noves prioritats recollides, es comenta que després, durant el debat, 

no es podran aprofundir, pel que s’entén que s’està fent una validació de facto de les 

prioritats inicials. 

• Es fa menció que la defensa dels drets de les dones no hauria de ser un sector, sinó 

que hauria de ser transversal. No obstant, s’acaba acordant que es manté per donar-li 

una entitat pròpia i més visible. 

• S’observa que els plantejats són àmbits molt generals que poden englobar tots els 

temes expressats anteriorment. 

• Percepció que les prioritats geogràfiques ja estan predeterminades. Diversos 

assistents constaten la importància que la relació de països prioritaris no sigui 

excloent, sinó que només doni uns punts extra, donant preferència als projectes a 

aquests països, però sense deixar fora possibles projectes a altres àrees geogràfiques. 

3.2 Temàtiques, modalitats de treball, actors i aliances dels 

àmbits sectorials 

3.2.1 Àmbit sectorial 1 - Defensa dels drets humans 

En relació a aquest àmbit sectorial, les aportacions recollides han estat les següents: 

 

 Temàtiques  

Les persones participants han aportat les següents temàtiques que caldria que el Pla Director 

prioritzés en relació a la Defensa dels Drets Humans: 

• Drets econòmics  

• Drets laborals i sindicals  

• Drets socials 

• Drets civils 

• Drets polítics 

• Dret a la salut (amb un concepció holística i integral), que impliqui un abordatge de 

l'atenció primària, els determinants socials de la salut i la defensa dels sistemes 

públics universals i gratuïts de la salut 

• Dret a la veritat , amb mecanismes que permetin combatre i refutar arguments que 

científicament es demostri que no són veritat i que es difonen i amplifiquen, sobre tot, 

a través de les xarxes socials, principalment amb interessos polítics. 

• Dret a viure en un entorn segur  

• Dret a viure en un entorn  saludable  

• Dret a l'educació (més enllà de les etapes obligatòries) 

• Drets de les persones amb diversitat funcional  
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• Dret a l'interès superior de l'infant (best interests)  

• Drets de les persones defensores dels drets humans 

• Drets de les persones migrades i refugiades  

• Dret a la ciutat (integració dels barris informals al teixit i serveis urbans) 

• Dret a una alimentació saludable 

• Sobirania alimentària 

• Empresa i drets humans 

 

 Modalitats de treball  

Les persones participants han aportat les següents modalitats de treball que consideren que 

caldria potenciar en relació a la Defensa dels Drets Humans, així com els actors a través dels 

quals es podrien potenciar: 

• Desburocratitzar l'accés a les diferents eines i modalitats de treball 

• Potenciar la modalitat de treball horitzontal, amb una participació activa dels tècnics i 

receptors "en origen" i companyes amb les que treballem.  

• Canviar la concepció amb la que es tramiten les convocatòries 

• Crear un centre d'empresa i drets humans 

• Transcendir la lògica del projecte petit i apostar per una mirada més llarga (a mig i 

llarg termini) que augmenti l'impacte de les accions dutes a terme 

• Diferenciar entre projectes i programes i tendir a promoure els programes enlloc dels 

projectes (sempre que els programes incorporin aquesta visió a mig i llarg termini) 

• Implicar les entitats en el disseny de les convocatòries. 

• Donar suport a qui promou processos democratitzadors i trencar relacions amb estats 

que cometin crims d'apartheid segons la resolució del Parlament de Catalunya en que 

es reconeix que Israel aplica el crim d’apartheid contra el poble palestí registrada el 16 

de juny de 2022. 

• Reforçar els programes de defensores dels drets humans 

• En termes de salut, incorporar en el treball altres sistemes de salut no hegemònics 

(acupuntura, xamanisme, medicina ayurvèdica, etc.)  

• En termes educatius,  treballar conjuntament amb les pròpies institucions educatives 

dels països socis, de tal manera que permeti enfortir els seus propis sistemes 

educatius 

• En termes educatius, ser capaços d'implicar i reforçar les diferents administracions 

per tal de garantir el correcte desenvolupament i protecció del dret a l'educació 

(vessant política, legislativa, social) 
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 Actors 

Les persones participants han destacat els següents actors caldria treballar en relació a la 

Defensa dels Drets Humans: 

• ONG 

• Persones migrades, en específic quan es tracta de drets d’aquest col·lectiu 

• Persones refugiades, en específic quan es tracta de drets d’aquest col·lectiu  

• Docents quan es tracti de drets educatius 

• Infants quan es tracti de drets educatius 

• Propis actors tradicionals de la salut, en específic pels drets de salut 

 

 Aliances 

Les persones participants han aportat les següents aliances que caldria impulsar o consolidar 

en relació a la Defensa dels Drets Humans: 

• Reforçar la cooperació tècnica amb els tècnics dels països socis. 

• Reforçar les aliances entre les entitats i les comunitats defensores dels drets humans 

• Reforçar l'articulació de les xarxes des d'allò local a allò global 

• Estratègies de protecció en la defensa de la terra i el territori 

• Implicar les empreses a través de les seves àrees de Responsabilitat Social Corporativa 

(RSC). Existeix un cert dissens en aquest punt, ja que es percep que les empreses tenen 

ànim de lucre no massa compatible amb els principis i valors de la cooperació al 

desenvolupament. 

3.2.2 Àmbit sectorial 2 – Defensa dels drets de les minories 

En relació a aquest àmbit sectorial, les aportacions recollides han estat les següents: 

 

 Temàtiques  

Les persones participants han aportat les següents temàtiques que caldria que el Pla Director 

prioritzés en relació a la Defensa dels drets de les minories: 

• Dret d'accés a la terra 

• Dret a la defensa de la terra 

• Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA) 

• Drets lingüístics  

• Drets civils i polítics  

• Dret a la lliure circulació 

• Nacions sense estat (Kurdistan, Palestina i Sàhara Occidental) 
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• Víctimes de tràfic d’essers humans. 

 

 Modalitats de treball  

Les persones participants han aportat les mateixes modalitats de treball que les recollides en 

relació a la Defensa dels Drets Humans, afegint-ne només la següent: 

• Treball a iniciativa dels actors (tant del Sud com del Nord) 

 

 Actors 

Les persones participants han destacat els següents actors caldria treballar en relació a la 

Defensa dels drets de les minories: 

• ONG 

• Representants de col·lectius minoritzats 

• Víctimes de tràfic d’éssers humans 

 

 Aliances 

Les persones participants han aportat les següents aliances que caldria impulsar o consolidar 

en relació a la Defensa dels drets de les minories: 

• Generar estratègies de protecció que tinguin un seguiment real de les accions dutes a 

termes per tal de garantir que acaben tenint un impacte a llarg termini. Es defensa 

que qualsevol acció en aquest camp ha d’allunyar-se d’accions esporàdiques (bolets).  

3.2.3 Àmbit sectorial 3 - Defensa dels drets de les dones 

En relació a aquest àmbit sectorial, les aportacions recollides han estat les següents: 

 

 Temàtiques  

Les persones participants han aportat les següents temàtiques que caldria que el Pla Director 

prioritzés en relació a la defensa dels drets de les dones: 

• Parlar de justícia de gènere, no només de dret de les dones, des la perspectiva 

interseccional i LGTBI+. 

• Reforçar el rol de les dones en processos de pau, així com també en la prevenció de la 

violència i la polarització tòxica 

• Accés a la salut 

• Accés a l'educació, inclosa l’educació post-obligatòria.  

• Dones indígenes 

• Violència de gènere i violència masclista 

• Drets sexuals i reproductius 
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• Dret de les dones des d'una mirada més comunitària, col·lectiva 

• Avançar en l'agenda feminista 

Aportacions que, segons les persones participants, serien transversals i formarien part de 

temàtiques tant en relació als drets de les dones com al foment de la pau: 

• Eliminació de la violència sexual en el marc dels conflictes armats 

• Tenir en compte l'agenda de dones, pau i seguretat 

 

 Modalitats de treball  

Les persones participants han aportat les següents modalitats de treball que consideren que 

caldria potenciar en relació a la Defensa dels drets de les dones: 

• Incloure les modalitats d'actuació de la resolució 1325 de l'ONU, i tota la resta de 

resolucions relatives a dones, pau i seguretat 

• Llenguatge més adequat a l'amplitud de la mirada que hauria de tenir, un llenguatge 

neutre, no discriminatori, no masclista, etc. I tenir una narrativa des de la cooperació 

de justícia de gènere (interseccional). 

• Garantir interseccionalitats de gènere a l'hora d'acompanyar a defensores de drets 

humans 

• Cal un increment de recursos per poder-hi treballar 

• Enfortir agendes de les organitzacions de base local que treballen permanentment en 

la defensa dels drets de les dones 

• Preveure accions específiques de com la limitació de l'espai cívic afecta a les dones 

• Donar suport a governs locals, entitats i associacions de cooperació o de 

desenvolupament local per tal de fomentar la seva iniciativa  

• Partir de l'enfocament de gènere i basat en els drets humans 

• Partir de les epistemologies pròpies dels pobles amb els que es treballa 

Aportacions que, segons les persones participants, serien transversals i formarien part de 

temàtiques tant en relació als drets de les dones com al foment de la pau: 

• Transversalitat entre gènere i drets humans, treballant amb actors més transversals la 

governança de les actuacions relacionades amb la defensa dels dretes de les dones i 

el foment de la pau 

 

 Actors 

Les persones participants han destacat els següents actors caldria treballar en relació a la 

Defensa dels drets de les dones: 

• Crear un ecosistema d'organitzacions feministes locals per fer front als autoritarismes 

• Treball amb les institucions de cadascun dels països per part de les organitzacions de 

base local 
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• Major transversalitat en els espais de decisió, major lideratge de les dones 

 

 Aliances 

Les persones participants han aportat les següents aliances que caldria impulsar o consolidar 

en relació a la Defensa dels drets de les dones: 

• Mitjans de comunicació 

• Tenir una mirada crítica a l'hora d'escollir les aliances (no donar per fet que les 

administracions locals siguin les millors aliades) 

3.2.4 Àmbit sectorial 4 – Foment de la pau 

En relació a aquest àmbit sectorial, les aportacions recollides han estat les següents: 

 

 Temàtiques  

Les persones participants han aportat les següents temàtiques que caldria que el Pla Director 

prioritzés en relació a la Defensa del foment de la pau: 

• Incorporar una mirada més àmplia al foment de la pau, incloent-hi la prevenció, 

desarmament i desnuclearització. 

• Reforçament d'actors locals en processos de pau 

• Incorporar la prevenció de conflictes, la construcció i manteniment de la pau i la 

resolució de conflictes 

• Centrar la pau en la seguretat humana i no en la seguretat dels estats i focalitzar en la 

prevenció 

• Abordatge de les causes estructurals dels conflictes 

• Treballar la construcció de pau, també enmig dels conflictes (conflictes oblidats de 

llarga durada) 

 

 Modalitats de treball  

Les persones participants han aportat les següents modalitats de treball que consideren que 

caldria potenciar en relació a la Defensa del foment de la pau, així com els actors a través dels 

quals es podrien potenciar: 

• Unir prevenció i incidència en la nova agenda de pau, resolució 1325 de l'ONU 

• Coherència de polítiques, entre les polítiques de la Generalitat de Catalunya (acció 

exterior, acollida, habitatge, etc...) i la política de cooperació al desenvolupament 

• Entendre el context de creixent autoritarisme i la necessitat de treballar per el foment 

de la pau amb la societat civil i els organismes locals 

• Incorporar la sensibilitat al conflicte i la formació per a tots els actors 
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• Actualment, només es pot treballar amb pocs països en aquest àmbit. Caldria més 

flexibilitat per poder treballar amb un nombre major de països. 

• Aprofitar els sistemes d'organització social tradicionals de prevenció, gestió i resolució 

de conflictes 

• Necessitat que existeixi un programa/política pública de foment de la pau de la 

Generalitat de Catalunya 

• Espai cívic com estratègia de defensa i prevenció 

• Intersecció de la cultura i l'esport per reforçar la cohesió social davant la polarització 

tòxica 

• Incloure la “sensibilitat al conflicte” de forma transversal a les actuacions de 

cooperació al desenvolupament i acció humanitària  

• Recerca 

 

 Actors 

Les persones participants han destacat els següents actors caldria treballar en relació a la 

Defensa del foment de la pau: 

• Aprofitar els sistemes d'organització social tradicional de prevenció, gestió i resolució 

de conflictes 

• Consell Català de Foment de la Pau 

• Societat civil i actors locals 

• Diàspores de països en conflicte que viuen a Catalunya 

• Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 

 

 Aliances 

Les persones participants han aportat les següents aliances que caldria impulsar o consolidar 

en relació a la Defensa del foment de la pau: 

• Mitjans de comunicació 

3.3 Criteris per orientar la focalització geogràfica 

El debat i aportació entorn els criteris que caldria tenir en compte per orientar la focalització 

geogràfica de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat en el proper Pla director, 

s’ha realitzat a nivell de plenari. 

En primer terme, es recullen crítiques entorn la manca de claredat envers els països que es 

proposa prioritzar. 

Posteriorment s’han recollit les següents aportacions, agrupades segons una classificació 

plantejada per una de les persones participants: 
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a. Criteris relacionats amb les característiques dels països: 

• Capacitats instal·lades en els països receptors - Nivell de solidesa dels moviments 

socials (Senegal i Tunísia). (Moviments transformadors) 

• Creixement demogràfic i urbà més accelerat 

• Permeabilitat de les fronteres (Centre Amèrica) i Senegal/Gàmbia 

• Països amb conflictes armats (Filipines, RD Congo, Síria, Colòmbia - acord de pau) 

• Desplaçaments forçats (per conflictes, els efectes del canvi climàtic, etc.) 

• Nivell de repressió de les persones defensores dels drets humans 

• No col·laboració del país soci/del Sud 

• En l’establiment de cooperació bilateral directa amb institucions dels països socis, els 

països han de tenir respecte pels drets humans 

• Vulnerabilitat al canvi climàtic 

• Vulneració dels drets humans (indicadors: persones assassinades, nivell de pobresa, 

població indígena, etc.) 

 

b. Criteris relacionats amb les capacitats de la cooperació catalana per treballar amb aquests 

països: 

• Històric del moviment solidari català (Sàhara Occidental, Palestina i Kurdistan) 

• Posar en valor l'històric de la cooperació catalana (acumulat) 

• Capacitats d'actuar en funció de les capacitats de la cooperació catalana 

• Capacitat per representar referents transformadors (casos d'èxit). Tunísia 

• Població migrada a Catalunya (diàspora actual i passada) 

3.4 Altres aportacions recollides 

Seguidament, es mostra una altra aportació recollida posteriorment a la sessió a través del 

correu electrònic. 

Resultat d'un diagnòstic publicat a principis d'aquest curs que valora com s’incorpora la 

construcció de pau en les polítiques de cooperació al desenvolupament de la Generalitat (entre 

altres actors, també de l'Ajuntament de Barcelona, etc.). 

Constatacions del diagnòstic: 

• El 99,45% AOD van a parar a països en situació de conflicte armat (43%) o tensió (56%). 

• Encara que el Pla Director actual no defineix Construcció de pau com a tal (no hi ha una 

definició explícita) els àmbits que inclouen construcció de pau és força completa, en la línia 

de víctimes, reconciliació, etc. Però sensibilitat al conflicte ni s'esmenta (i veient els % d'AOD 

que arriben a aquests països és molt poc responsable). 
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• Aquests fets demanen tenir una política de construcció de pau i també de sensibilitat al 

conflicte molt més articulades. 

Recomanacions del diagnòstic: 

• Apropar-se al compliment del 0'7% del pressupost per a cooperació (aquesta és òbvia, fa 

més de 25 anys que es demana) 

• Que el Pla Director esmenti la importància de tenir en compte la sensibilitat al conflicte pels 

projectes que s'implementin en context de conflicte armat o tensió (la Direcció de Justícia 

Global i Cooperació Internacional (DJGCI) també està valorant incorporar-ho), i 

• Formar al personal tècnic i a ONGs sobre com intervenir en contextos de conflicte armat o 

tensió. 

• Trobareu un resum de les conclusions del diagnòstic aquí: 

https://blogs.uab.cat/cooperacioperalapau/resultats/  

• Recomanacions completes aquí: 

https://blogs.uab.cat/cooperacioperalapau/files/2021/09/IGOP_Informe-R-ICIP-08-09-

21_FINAL_web.pdf 

  

3.5 Resum d’aportacions 

Finalment, es mostra una taula resum dels principals conceptes sorgits arrel del treball 

realitzat als grups de debat.  

Sessió 1 - Desenvolupament: Prioritats sectorials i geogràfiques 

Temàtiques de 

treball 
Aspectes de debat Conceptes clau 

Defensa dels drets 

humans 
Modalitats de treball 

Desburocratització 

Participació de les entitats 

Participació actors locals 

Programes mig-llarg termini 

Educació post-obligatòria 

https://blogs.uab.cat/cooperacioperalapau/resultats/
https://blogs.uab.cat/cooperacioperalapau/files/2021/09/IGOP_Informe-R-ICIP-08-09-21_FINAL_web.pdf
https://blogs.uab.cat/cooperacioperalapau/files/2021/09/IGOP_Informe-R-ICIP-08-09-21_FINAL_web.pdf
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Sessió 1 - Desenvolupament: Prioritats sectorials i geogràfiques 

Temàtiques de 

treball 
Aspectes de debat Conceptes clau 

Actors 

Col·lectius protagonistes  

Participació de les entitats 

Participació actors locals 

Universitats 

Aliances 

Aliances amb comunitats defensores dels drets 

humans 

Cooperació tècnica entre països 

Estratègies de protecció 

Xarxes locals i globals 

Defensa dels drets de 

les minories 

Modalitats de treball 
Iniciativa dels actors 

Educació post-obligatòria 

Actors 

Col·lectius minoritzats 

Participació de les entitats 

Participació actors locals 

Universitats 

Aliances Estratègies de protecció 

Defensa dels drets de 

les dones 

Modalitats de treball 

Educació post-obligatòria 

Epistemologies del Sud Global 

Interseccionalitats de gènere 

Llenguatge adaptat 

Modalitats resolució 1325 ONU 

Suport organitzacions locals 

Transversalitat gènere - drets humans 

Actors 

Ecosistema d'organitzacions feministes locals  

Participació actors locals 

Universitats 

Lideratge de les dones 

Aliances 
Mirada crítica en la definició d’aliances 

Aliances amb mitjans comunicació 

Foment de la pau Modalitats de treball 

Coherència de polítiques de la Generalitat (CPD) 

Educació post-obligatòria 

Flexibilitat 

Formació de tots els actors 

Modalitats de la resolució 1325 ONU 

Participació actors locals 

Recerca 

Incloure la “sensibilitat al conflicte” de forma 

transversal en les actuacions de cooperació 
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Sessió 1 - Desenvolupament: Prioritats sectorials i geogràfiques 

Temàtiques de 

treball 
Aspectes de debat Conceptes clau 

Formació de tots els actors en la incorporació de 

“sensibilitat al conflicte” 

Sistemes organització social tradicionals 

Actors 

Consell Català de Foment de la Pau 

Diàspores  

Institut Català Internacional per la Pau  

Participació societat civil i actors locals 

Sistemes organització social tradicionals 

Universitats 

Aliances Aliances amb mitjans comunicació 



Procés participatiu Pla Director cooperació al desenvolupament 2023-2026 

participa.gencat.cat | 27 

4 Annex. Resultats de l’enquesta d’avaluació de 
les sessions 

 

En aquest apartat s’inclouen els resultats de les enquestes d’avaluació de la Taula 1. Han 

respost 13 persones, fet que representa el 50% de les persones assistents. 

4.1 Perfil 

A continuació, es mostra el perfil de les persones que han avaluat la sessió. 

 Sexe 

Sexe Persones participants % participants 

Home 8 62% 

Dona 5 38% 

No binari 0 0% 

Total 13 100% 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

L’edat mitjana de les persones que han avaluat la sessió és de 49 anys. 

 

 Discapacitats reconegudes 

Discapacitat Persones participants % participants 

Sí 0 0% 

No 13 100% 

Total 13 100% 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

 Municipi de residència 

Municipi Persones 

participants 

% participants 

Barcelona 7 54% 

L'Hospitalet de Llobregat 

 

2 15% 

Calella  

 

1 8% 
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Municipi Persones 

participants 

% participants 

Montblanc 

 

1 8% 

Sant Cugat del Vallès 

 

1 8% 

Blackburn (Anglaterra, Regne Unit) 1 8% 

Total 13 100% 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

 Lloc de naixement 

Lloc naixement Persones participants % participants 

Catalunya 10 77% 

A la resta d’Espanya 3 23% 

A la resta del món 0 0% 

Total 13 100% 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

 Situació laboral 

Situació laboral Persones 

participants 

%  

Jubilat/da o pensionista 1 8% 

Treball domèstic no remunerat 0 0% 

Aturat/da 0 0% 

Estudiant 0 0% 

Treballa 12 92% 

Total 13 100% 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

De les persones que estan treballant, el 100% ho fan per compte d’altri i els sectors d’activitat 

en els que treballen principalment són: 

• Administració pública (1) 

• Activitats professionals, científiques i tècniques i administratives (3) 

• ONG - Cooperació internacional  (5) 
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• Tercer sector (1) 

• Salut, educació i serveis socials (1) 

 

 Nivell formatiu 

Nivell formatiu Persones participants %  

Grau universitari 4 31% 

Màster, llicenciatura i doctorat 9 69% 

Total 13 100% 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

 Formen part d’alguna entitat? 

Tipus d’entitat Persones 

participants 

% 

ONG 4 31% 

Una associació ambiental 2 15% 

Un col·legi o associació professional 2 15% 

Una associació cultural, de lleure o d’estudis 

històrics/socials 

2 15% 

Associació de defensa de Drets Humans 1 8% 

Una entitat de/per a persones amb 

discapacitat 

1 8% 

Una entitat de suport a dones supervivents de 

violències masclistes 

1 8% 

Una associació de famílies d’alumnes 1 8% 

Sindicat 1 8% 

Total 15 116% 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

Nota: els % no sumen 100 donat que s’admetia resposta múltiple. 
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4.2 Valoracions 

La preparació de la sessió es millorable, es valora com a poc satisfactòria pel que fa a la 

claredat dels objectius de la sessió i als materials d’informació previs. L’aspecte millor valorat 

és la convocatòria i la informació sobre la sessió.  

 

Figura 4.1 Valoració de la preparació de la sessió 

 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

L’aspecte millor valorat respecte l’execució de les sessions, és el paper dels dinamitzadors.  

Per contra es considera que a la sessió hi ha hagut poca representació de totes les opinions i 

l’horari és poc adequat.  

Figura 4.2 Valoració sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius 

 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Els objectius de la sessió han estat clars des del
principi

La convocatòria i la informació sobre la sessió s’ha 
enviat amb prou antelació

Els materials d’informació previs han estat clars i 
adients, i són universalment accessibles

Molt Bastant Poc Gens No ho sap / No contesta

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi han
estat representades

Els horaris de les sessions de treball han estat
adequats

Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell
professional i han afavorit el debat entre els

participants

Molt Bastant Poc Gens No ho sap / No contesta
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En relació a la preparació i execució de la sessió, s’han recollit les següents millores: 

• A mi m'interessa el foment de la pau. Veig, amb alegria, que es manté com una prioritat en 

el nou Pla. Però no sé en què es basa aquesta proposta. No tinc clara la diagnosi. No sé si 

es tracta de l'avaluació de la implementació del pla anterior. Aquesta avaluació és difícil de 

pair. En relació a l'objectiu estratègic de  "foment de la pau" no sé què s'ha fet i només he 

trobat una breu referència als països on s'ha focalitzat. No he vist cap diagnòstic sobre 

com s'ha desenvolupat aquest OE i no tinc cap idea sobre els criteris i les propostes 

d'actuació que porten al govern a proposar mantenir aquest objectiu. Això ha dificultat una 

conversa amb el necessari nivell de detall i concreció." 

• Al meu entendre les persones i organitzacions que treballem en l'àmbit de la cooperació 

internacional des de fa molts anys necessitem reconèixer que hi ha una estructura 

institucional i un cert corpus teòric consolidat. Evidentment hi ha coses que millorar, i 

evolucionar, aprendre dels errors del passat, però per a això no és necessari començar des 

de zero cada vegada, sinó que és necessari avaluar amb uns indicadors consensuats el 

treball fet fins avui: continguts, modalitats, instruments, actors etc..La sensació d'aquesta 

primera sessió és d'estar reflexionant des de zero, en una forma i metodologia genèrica, de 

forma poc concreta i amb poc esperit de corregir els possibles errors o absències de l'actual 

pla director. Molt decebut 

• El procés participatiu per a definir una eina tant complexa com el PD requereix d'una 

dinàmica més inclusiva, oberta i cercadora de consensos, més que recollidora d'opinions 

• Enviar tots els qüestionaris prèviament 

• Hauria estat molt positiu tenir clara la metodologia per poder preparar bé la sessió amb 

antelació, ja que el debat es va produir de forma desordenada degut a no tenir les 

claredats abans.  

• La preparació és molt millorable. Estaria bé explicar la metodologia de treball prevista i 

enviar la convocatòria amb més marge de temps a les entitats i les coordinadores i/o 

federacions d'entitats, que haurien d'haver estat involucrades des d'un bon primer 

moment. 

• Tinc la sensació de que s'està fent un procés per dir que hem participat però que finalment 

es farà el que es vulgui 
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Pel que fa a les expectatives, cal destacar negativament la valoració feta de que la sessió 

facilités l’aproximació entre administració i ciutadania i la xarxa de relació de les persones 

amb interès per la matèria.  

 

Figura 4.3 Valoració sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió 

 
Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

 

La valoració global feta pels assistents és baixa en la seva majoria, ja que l’opció escollida està 

en poc o gens acord de compliment, sent l’aspecte millor valorat el grau de participació a la 

sessió. 

Figura 4.4 Valoració global 

 
Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La sessió ha permès aproximar i millorar la relació 
entre l’Administració i la ciutadania

La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les
persones que tenen interès en aquesta matèria

Molt Bastant Poc Gens No ho sap / No contesta

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió

Estic satisfet/a amb el meu grau de participació a la
sessió

S’han assolit els objectius plantejats

He après coses que no sabia

Molt Bastant Poc Gens No ho sap / No contesta
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4.3 Convocatòria 

En relació a la convocatòria, el principal mitjà d’informació de la convocatòria ha estat a través 

de les pròpies entitats (57%), seguit de la Generalitat (29%). 

Figura 4.6 Accés a la convocatòria 

 

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al 

desenvolupament (Sessió 1) 

4.4 Comentaris i suggeriments 

Per últim, les persones que han avaluat la sessió han afegit els següents comentaris: 

• Gràcies a vosaltres! 

• Ens ha estranyat molt la manera en com s'ha organitzat aquest procés, ja que no ha estat 

participatiu en el fet dels temps i l'organització de les sessions. Creiem que entitats com 

LaFede.cat, com a federació d'entitats, haurien d'haver estat part del procés des d'un bon 

inici.  

 

A través de la 
meva entitat

57%

A través de la 
Generalitat de 

Catalunya
29%

Altres
14%
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5 Annex – Imatges resultats debat 
A continuació, s’incorporen imatges de les pissarres col·laboratives elaborades durant el 

debat. 

 

• Aportacions realitzades pel grup 1 entorn els àmbits de la defensa dels drets 

humans i la defensa dels drets de les minories 

 

 

 

• Aportacions realitzades pel grup 2 entorn els àmbits de la defensa dels drets de les 

dones i el foment de la pau 
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• Aportacions realitzades pel grup 1 entorn els criteris a tenir en compte per orientar 

la focalització geogràfica de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat en 

el proper pla director 
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