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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. 
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1.5 Dinàmica de la sessió 5 

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 de 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 

5. Cloenda i avaluació 

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

següents: 

• Com es pot millorar el sistema de consulta, informació i participació de la política 

de cooperació al desenvolupament i foment de la pau? 

• Coordinació: quins serien els àmbits prioritaris de coordinació entre els actors 

públics i els possibles canvis a fer? 

• Hi ha altres aspectes de la governança a abordar en el nou 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 16 persones. 

 

 Gènere de les persones participants 

 Persones participants %  

Homes 9 56% 

Dones 7 44% 

Total 16 100% 

 

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) 

Coordinadora d'ONG solidàries de comarques gironines i l'Alt 

maresme 
1 

Coordinadora d'ONGD i AMS de Lleida 1 

DG de la Representació del Govern a l’Exterior i de la Unió 

Europea (Departament d’Acció Exterior i Govern Obert) 
1 

Dipsalut 1 

Diputació de Barcelona 1 

Diputació de Tarragona 1 

Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 1 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 1 

Fundación Vicente Ferrer 1 

Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global 1 
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ENTITATS REPRESENTADES Nombre participants 

(persones) 

Associació de Micropobles de Catalunya 1 

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya 1 

UGT- Sindicalistes Solidaris 1 

UNRWA Catalunya 1 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) / Grup de Treball de 

Cooperació Universitària pel Desenvolupament del Consell 

Interuniversitari de Catalunya (CIC) 

1 

Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de 

Catalunya 
1 

Total 16 
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3 Recull d’aportacions 
Les aportacions recollides a la present taula, s’estructuren en base als següents àmbits: 

1. Prioritats del govern per al proper quadrienni 

2. Sistema de consulta, informació i participació 

3. Coordinació entre actors públics 

4. Altres aspectes de governança 

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 totes les prioritats plantejades es consideren adequades, sent la “c” 

la que s’hi considera més. La poca dispersió en les valoracions, indica que hi ha una elevada 

coincidència entorn la percepció de la seva adequació. 

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

desenvolupament: prioritats sectorials i geogràfiques 

 

3.1.2 Altres prioritats recollides 

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

plantejades o matisos a les ja plantejades. 
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• Seguiment i avaluació dels acords dels òrgans de participació. 

• Elaborar una diagnosi sobre la conjuntura, per poder adequar-se a l’agenda. 

• Mecanisme àgil per anar incorporat les recomanacions que sorgeixen dels diferents 

diagnòstics. 

• Oferir formacions per a tècnics/es que valoren projectes de cooperació dels ens locals. 

• L’administració ha d’avançar en el seu enfortiment de capacitats com a titular 

d’obligació i ha de sortir de la seva zona de confort ubicada a l’àrea metropolitana, per 

tal de revisar la seva figura orgànica i ser accessible als titulars d’altres demarcacions.  

• Convocatòria dels òrgans de participació més compassada a l’actualitat i no tant 

dilatada, i vinculada als seus espais de treball. 

3.2 Sistema de consulta, informació i participació 

En relació a com es considera que es podria millorar el sistema de consulta, informació i 

participació de la política de cooperació al desenvolupament i foment de la pau del Govern, 

les aportacions recollides han estat les següents: 

• Realitzant una diagnosi de necessitats formatives. 

• Avançant en l'enfortiment de capacitats de l'enfocament de gènere i drets humans. 

• Les formacions com a espai per obtenir informació i networking (espais de trobada). 

• Fer un mapeig per detectar els actors (formals i no formals) que han de participar i 

crear un mapa d'actors accessible. Cal identificar els actors de la cooperació que 

actualment no estan convidats a participar. També caldria ponderar el pes dels actors 

per tal de no infrarepresentar-ne cap. 

• Facilitant una major flexibilitat de representació i afavorint l'accessibilitat als òrgans, 

que no sigui nominals. 

• Obrint espais on els agents no formals puguin participar. 

• Col·laboració i participació de les entitats que representen orígens diversos a 

Catalunya (de la diàspora en general), en cooperació. 

• Creant un espai de participació sobre el model de governança de l'Agència. 

• Escolta activa de la Direcció General de Cooperació i de l’Agència, en general i envers 

altres titulars d’altres demarcacions, diversificant els mecanismes de comunicació 

• S’hauria de revisar el decret dels òrgans consultius, doncs en el moment que 

accedeixes a la presidència automàticament perds la vocalia, i per tant, veus minvada 

la teva participació, ja que la presidència requereix desenvolupar un rol molt més 

institucional. 

• Fent una agenda concreta de treball dels òrgans consultius. En aquest sentit, es 

detalla que hauria de ser un calendari vinculat a aspectes d'actualitat relacionats amb 

les polítiques de cooperació, sense necessitat de convocatòria de la presidència (sobre 

tot, quan hi ha situacions d'emergència) i, per tant, a través d’un mecanisme per 

facilitar-ho, més àgil que l’actual. 
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• Creant grups de treball estables per sectors o temàtiques. Amb objectius clars. Amb 

actors no representats al Consell però d'interès. Grups de treball autònoms del 

calendari polític i amb periodicitat acordada i coherent amb la planificació de 

cooperació. 

• Disposant d’un pressupost estable i conegut per tothom. 

• Disposant d’un sistema de seguiment, monitoratge i avaluació dels acords dels òrgans 

de participació. 

3.3 Coordinació entre actors públics 

El debat entorn quins haurien de ser els àmbits en què es considera més important la 

coordinació i complementarietat dels actors públics catalans de la cooperació al 

desenvolupament, les aportacions recollides han estat les següents: 

• Justícia ambiental. 

• Coherència de polítiques. 

• Enfocament de gènere. 

• Enfocament decolonial. 

• Enfocament de drets humans. 

D’altra banda, també s’han recollit aspectes a tenir en compte en relació a aquesta 

coordinació i complementarietat: 

• Absència de Departaments de la Generalitat (igualtat, justícia, interior, etc.) en els 

òrgans de cooperació. 

• Les conselleries haurien de tenir pressupost propi per fer cooperació i no s'haurien de 

transferir. 

• Caldria repensar la comissió de coordinació amb els Ens locals, que hi hagués una 

representació real dels Consells Comarcals, Diputacions, etc. 

• Incorporar al nou pla, aspectes de l'anterior en relació a la governança que encara 

tenen recorregut. 

3.4 Altres aspectes de governança 

A banda de les anteriors aportacions, també se n’han recollit en relació a altres aspectes de 

governança que es consideren importants a tenir en compte en el Pla Director: 

• Trobar mecanismes que permetin aplicar els canvis durant el mentrestant, introduint 

una avaluació i retiment de comptes constants i permanents. La rendició de comptes 

hauria de ser de totes les conselleries de la Generalitat. L’avaluació també ha de 

preveure com impactaran les actuacions en cadascun dels actors. 

• Caldria facilitar un accés directe dels òrgans de participació de cooperació al 

Departament d'Economia. 
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• Dissenys dels processos participatius amb major antelació per facilitar la participació 

dels actors. 

• Recollir aprenentatges. Passar de l'esfera discursiva a l'aplicació pràctica del canvi. 

• Aprofitar l’expertesa europea, cal fer una connexió entre allò local i allò internacional. 

• Canviar el model actual de funcionament: centre - perifèria. Apostar per un sistema en 

xarxa real, per tal d’aprofitar les potencialitats del territori, més enllà de Barcelona i 

l'Àrea Metropolitana. 

• Repensar mecanismes de comunicació amb entitats del territori (no és suficient amb 

un correu), així com mecanismes d’escolta activa, per tal d’incorporar i tenir en compte 

la realitat demogràfica i aproximar-se a tot el territori. 

• Augmentar la visibilitat de la cooperació en els països destinataris de les actuacions, 

doncs es considera que és millor una cooperació potent visible, que petites 

cooperacions que no es visibilitzin. 

• Instruments: fomentar la col·laboració i no la competència i, per tant, no fer competir 

en les convocatòries sinó fomentar la col·laboració. 

• Coordinació temàtica (pe. coordinació entre tots els agents que treballen al Senegal o 

a Colòmbia). Identificar quines són les temàtiques per crear comissions específiques. 

• Coordinació geogràfica. Major coordinació de totes les entitats que treballen en el 

món de la cooperació per treballar reptes concrets en un país. 

• Espai de coordinació específic entre actors i administracions per garantir els recursos 

econòmics destinats a la cooperació (a nivell d'administracions locals i Generalitat) 

• Manca coordinació amb el món empresarial (PIMEC) i sindical. Aquesta coordinació 

seria necessària en temes de formació, inserció laboral, desenvolupament econòmic, 

creació d’empreses. La coordinació entre ONGs, món empresarial i sindicats permetria 

desenvolupar projectes conjunts molt visibles. 

• Acompanyament d'un pla econòmic que permeti planificar una política pública de 

cooperació. 

• Major coordinació amb el sistema universitari i de recerca.  

• Ampliar la formació a personal públic (tècnics i electes) en cooperació a totes les 

províncies, amb formacions crítiques. 

3.1 Resum d’aportacions 

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

realitzat als grups de debat.  

 

Sessió 5 - Governança del sistema: participació i articulació d’actors 

Temàtiques de treball Aspectes de debat Conceptes clau 

Formació 
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Sessió 5 - Governança del sistema: participació i articulació d’actors 

Temàtiques de treball Aspectes de debat Conceptes clau 

Sistema de consulta, informació i 

participació 

Capacitats enfocament gènere i drets humans 

Mapa actors 

Flexibilitzar representació òrgans 

Espais participació actors no formals 

Participació diàspores 

Espai participació sobre governança 

Escolta activa 

Agenda concreta de treball 

Grups treball estables sectorials o temàtics 

Pressupost estable i conegut 

Seguiment, monitoratge i avaluació decisions 

òrgans 

Coordinació entre 

actors públics 

Àmbits prioritaris de 

coordinació i 

col·laboració entre 

actors públics 

Justícia ambiental 

Coherència de polítiques per al 

desenvolupament 

Enfocament de gènere 

Enfocament decolonial 

Enfocament de drets humans 

Aspectes a tenir en 

compte 

Transversalitat 

Pressupost propi 

Repensar Comissió Coordinació Ens locals 

Altres aspectes de governança 

Avaluació i retiment comptes constants i 

permanents 

Incorporar Departament Economia 

Aprenentatges 

Expertesa europea 

Xarxa territorial real 

Mecanismes comunicació efectius 

Escolta activa 

Visibilització en destí 

Col·laboració versus competència 

Coordinació temàtica i geogràfica 

Coordinació entre actors i ens locals 

Coordinació amb món empresarial i sindical 

Pla econòmic 
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Sessió 5 - Governança del sistema: participació i articulació d’actors 

Temàtiques de treball Aspectes de debat Conceptes clau 

Campanyes globals Educació Ciutadania Global 

Formació personal públic 

 

D’altra banda, en aquesta sessió les persones participants al finalitzar el debat, van identificar 

una sèrie d’idees força representatives de les aportacions: 

• Formació per a tècnics i tècniques. 

• Mapeig d’actors. 

• Coherència de polítiques per al desenvolupament. 

• Voluntat real de descentralització. 

• Escolta activa de l'administració. 

• Avaluacions que es tradueixin en canvis reals. 

• Representació / Col·laboració / Coordinació diversa i global. 

• Agilització de la participació en situacions d'emergència. 

• Grups treball temàtics i autònoms. 

• Participació en temes econòmics. 

• Foment de la col·laboració i no de la competència. 
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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 7 persones, fet que representa el 44% 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 4 57% 

Dona 3 43% 

No binari 0 0% 

Total 7 

 

100% 

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

desenvolupament (Sessió 5) 

 

L’edat mitjana de les persones que han avaluat la sessió és de 44 anys. 

 Discapacitats reconegudes 

Discapacitat Persones participants %  

Sí 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

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

desenvolupament (Sessió 5) 

 

 Municipi de residència 

Municipi Persones participants % participants 

Barcelona 4 57% 

Tarragona 2 23% 

Girona 1 14% 

Total 7 100% 

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

desenvolupament (Sessió 5) 
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 Lloc de naixement 

Lloc naixement Persones participants % participants 

Catalunya 7 100% 

A la resta d’Espanya 0 0% 

A la resta del món 0 0% 

Total 7 100% 

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

desenvolupament (Sessió 5) 

 

 Situació laboral 

Situació laboral Persones 

participants 

%  

Jubilat/da o pensionista 0 0% 

Treball domèstic no remunerat 0 0% 

Aturat/da 0 0% 

Estudiant 0 0% 

Treballa 7 100% 

Total 7 100% 

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

desenvolupament (Sessió 5) 

 

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

que treballen principalment són: 

• Activitats professionals, científiques i tècniques i administratives 

• Administració pública 

• Gestió de projectes - Acció Humanitària i Desenvolupament 

• ONG 

• Salut, educació i serveis socials 

• Sector de la Justícia Global 

• Tercer sector 
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 Nivell formatiu 

Nivell formatiu Persones 

participants 

%  

Diplomatura 1 14% 

Màster, llicenciatura i doctorat 6 86% 

Total 7 100% 

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

desenvolupament (Sessió 5) 

 

 Formen part d’alguna entitat? 

Tipus d’entitat Persones participants %  

Associació de famílies d’alumnes 2 25% 

Associació de segon nivell 1 13% 

Associació solidària 1 13% 

ONG 1 13% 

Associació ambiental 1 13% 

Associació cultural, de lleure o 

d’estudis històrics/socials 

1 13% 

Entitat veïnal 1 13% 

Total 8 103% 

Nota: els % no sumen 100 ja que s’admetia resposta múltiple. 

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

desenvolupament (Sessió 5) 
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4.2 Valoracions 

La preparació de la sessió es valora com a bona, ja que pràcticament totes les respostes han 

coincidit en valorar els diferents elements com a molt o bastant, sent l’aspecte millor valorat la 

claredat dels objectius de la sessió. L’aspecte que acumula més insatisfacció (30% de “poc”) és 

la claredat i accessibilitat dels materials informatius previs. 

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 5) 

 

L’execució de les sessions obté unes valoracions majoritàriament positives, sent l’aspecte 

millor valorat la professionalitat dels dinamitzadors, seguit per la representació de les 

opinions.  

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 5) 

 

 

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: 

• Permetria agilitzar les sessions i arribar molt més enllà, si les persones que moderen fossin 

coneixedores del sector. 

 

 

Els participants consideren que s’ha incrementat poc la xarxa de relació de les persones en la 

matèria i ha permès aproximar poc la relació entre administració i ciutadania. + 

 

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 5) 

 

 

La majoria considerant que s’ha assolit poc els objectius de la sessió, que estan poc satisfets 

amb els resultats de la sessió i que han après poques coses que no sabien. Els participants 

expressen molta o bastanta satisfacció pel que fa al 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 5) 

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 la Generalitat (57%), seguit de les entitats (43%). 

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 5) 

4.4 Comentaris i suggeriments 

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

• El procés està tant conduit que es percep la sensació que es vulgui delimitar molt (massa) la 

participació. Una pena 

• Procés participatiu dona per bones premisses que no s'han discutit. En aquest sentit resulta 

esbiaixat. 

A través de la 
meva entitat

43%

A través de la 
Generalitat de 

Catalunya
57%
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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 de treball: 

 

 
 

• Aportacions realitzades pel grup 2 de treball: 
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