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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, 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 inclou els 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 fase de diagnosis és la primera etapa del procés de definició del nou Pla director que cobrirà el 

període 2023-2026. La diagnosis, basada en una avaluació de mig termini -juliol de 2019 a desembre 

de 2020- realitzada per la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD), té com a 

objectius principals valorar amb els actors de cooperació catalana el disseny i la implementació del Pla 

director vigent 2019-2022, així com recollir les aportacions dels actors en relació amb els eixos de debat 

plantejats. Les contribucions realitzades en aquesta fase enriqueixen i nodreixen les properes etapes 

de definició del nou Pla director 2023-2026.  

1.1. Antecedents i context 

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, del Departament d’Acció Exterior i Govern 

Obert, impulsa enguany la definició del proper Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-

2026. Mitjançant aquest procés participatiu es pretén informar i rebre propostes dels agents de la 

cooperació, i de la ciutadania en general. 

1.2 Objectius del procés participatiu 

 Conèixer l’opinió de les entitats i ciutadania per a elaborar diagnosi de la política pública; 

 Obtenir una priorització de les mesures proposades per part de les persones participants; 

 Enfortir vincles entre el sector compartint propostes; 

 Visualitzar els punts d’acord i de desacord entre la ciutadania sobre la matèria a debat.Fases del 

procés participatiu 



 

 

2. Fases del procés participatiu 
 I. Fase d’informació (4 d’abril – 4 de maig) 

 I. Propostes de diagnosi (5 de maig – 27 de maig) 

 II. Sessions deliberatives amb els actors (13 de juny – 22 de juliol) 

 III. Retorn (5 de setembre – 31 d’octubre) 

Aquestes etapes del procés participatiu s’estructuren en diferents sessions i debats presencials i 

virtuals. Igualment es poden rebre aportacions de les entitats i de la ciutadania a través del portal 

gencat.cat, on es pot trobar tota la informació relativa al procés (documents, fitxes, calendari, etc.).  

Les aportacions i resultats dels debats són recollides i analitzades durant tot el procés, i durant la fase 

de retorn es comparteixen els resultats del procés participatiu a tots els participants i agents, i s’explica 

com s’han considerat i tractat les diferents aportacions rebudes. 

  

https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio
https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/f/3496/
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/3939/Presentaci%C3%B3_Sessio_informativa_Fase_deliberativa_13062022.pdf
https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/f/3496/
https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/f/3496/
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3. Participació a la fase de diagnosi 

3.1 Introducció 

Aquest document recull el conjunt de les aportacions realitzades per les entitats i la ciutadania durant 

la fase de diagnosi (5 de maig – 27 de maig de 2022) a través del portal gencat.cat, 

3.2 Participants i aportacions rebudes 

A continuació es presenta un resum dels participants de la fase de diagnosi del procés participatiu, i 

nombre d’aportacions realitzades. Les aportacions s’han recollit a través del portal gencat.cat en forma 

d’aportacions o de comentaris a aquestes. En alguns casos, les entitats han fet aportacions de manera 

agrupada a les recomanacions de cada eix de debat mitjançant un o diversos documents* adjunts. De 

la mateixa manera,  mencionar que s’ha fet arribar un document de consideracions generals sobre 

l’avaluació de mig termini i la fase de diagnosi que també ha estat reflectit en l’informe. Per acabar, 

senyalar que algunes propostes i/o comentaris fets al portal estan igualment inclosos en el document 

de resposta, i per tant, només es comptabilitzen una vegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Taula 0.1. Participants i nombre d’aportacions en la fase de diagnosi  

Entitat/Nom Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 General Total Comentaris 

Lafede.cat 1* 1* 1* 1* 1** 5*  

Coordinadora ONGD i 
altres Moviments Solidaris 

de Lleida 
4 1*/2 1*/2 1 - 2*/9 

4 docs que donen 
resposta a l’eix 2 i 
l’eix 3.  

Coordinadora ONG 
Solidàries de comarques 

gironines i l’Alt Maresme  
7 1*/2 1*/3 1  2*/13  

Consell Interuniversitari 
Catalunya  

1* 1* 1* - - 3* 
1 doc que dona 
resposta a cada eix. 

Novact  3 3 2 2 - 10  

Ajuntament Lleida  1 6 3  - 10  

Carme Campoy  3 6 1 1 - 11  

Fruita amb Justícia social - - 1 - - 1  

Roberto Leal - - 1 - - 1  

Natalia Navarro 2 - 2 3 - 7  

Total 2*/20 4*/19 4*/15 1*/8 1* 12*/62  
 

*L’entitat ha enviat un document agrupant les respostes a les diferents propostes de cada eix.  

**L’entitat ha enviat document de consideracions generals sobre l’avaluació de mig termini i la fase de diagnosi.  

 

https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/f/3496/
https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/f/3496/


 

 

4. Resultats de la fase de diagnosi 
A continuació, es presenten les principals aportacions recollides en els diferents eixos de debat 

proposats per la fase de diagnosi. 

 

4.1 Contextualització dels eixos 

En relació a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-2022, els debats 

de la fase de diagnosis s’han agrupat en quatre grans eixos que a la vegada es divideixen en blocs més 

específics dels quals se’n deriven diferents propostes. 

 Eix de debat 1. Objectius estratègics i prioritats geogràfiques 
 Eix de debat 2. Participació dels agents, aliances clau i instruments 
 Eix de debat 3. Una cooperació transformadora 
 Eix de debat 4. Disseny i seguiment del Pla director 
 

4.1.2 Consideracions generals 

S’han realitzat un conjunt de consideracions generals1 prèvies sobre l’avaluació de mig termini que 

s’exposen a continuació:  

En primer lloc, s’agraeix el fet que s’hagi dut a terme l’avaluació de mig termini, com a primer pas per 

a l’elaboració del Pla Director 2023-2026 de Cooperació al Desenvolupament, així com que s’hagin 

compartit els seus resultats amb la resta d’actors. “Es creu que aquesta és una bona pràctica de 

responsabilitat i transparència que cal agrair”. 

Seguidament, es valora el document, defensant que l’impacte de la cooperació rauria principalment en 

la qualitat i idoneïtat dels projectes més que de la seva concentració en determinats sectors i/o països. 

En aquest sentit, s’afirma que hauria estat necessari realitzar una valoració que hagués incorporat 

indicadors d’impacte qualitatiu dels projectes finançats per valorar la pertinença o no de seguir apostant 

per les mateixes prioritats estratègiques i geogràfiques.  

També es subratlla el fet que l’espectre temporal de l’estudi no és suficientment representatiu -juliol de 

2019 a desembre de 2020- i per tant, les conclusions a les que arriba l’avaluació no serien suficientment 

rellevants per a definir la futura planificació quadriennal de la política pública de cooperació de la 

Generalitat. 

Altrament, es troba faltar la inclusió dels documents de recomanacions dels respectius grups de treball 

del Consell del 2021, sobre el Model de Cooperació i l’Estratègia d’EpD, treballats i consensuats entre 

tots els actors del Consell de Cooperació que varen voler participar d’aquest procés. 

Finalment, es senyala que l’avaluació hauria estat una bona  oportunitat per analitzar i avaluar l’impacte 

de la cooperació catalana en el seu conjunt, no tan sols de l’AOD executada des de la pròpia 

Generalitat, per disposar d’una fotografia més complerta i ajustada de la realitat de la cooperació 

catalana: l’Ajuntament de Barcelona, el Fons Català, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i algunes de les 

diputacions. 

4.2 Eix de debat 1: Objectius estratègics i prioritats geogràfiques 

Aquest eix de debat es refereix a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 

2019-2022 amb relació a les línies estratègiques i a l’assoliment dels objectius estratègics de 

Desenvolupament i d’Educació per al Desenvolupament i les prioritats geogràfiques. 
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4.2.1 Document de base 

La fitxa EIX 1 de Diagnosi aporta una síntesi dels principals resultats i recomanacions amb relació a l’eix 

de debat i està dividida en quatre blocs:  

Bloc 1 sobre les Línies estratègiques del Pla director 

Bloc 2 sobre l’assoliment dels objectius estratègics de Desenvolupament 

Bloc 3 sobre l’assoliment de les prioritats geogràfiques 

Bloc 4 sobre l’assoliment dels objectius estratègics d’Educació per al Desenvolupament 

4.2.2 Propostes sorgides i debat associat 

En aquest eix es proposava reflexionar sobre les recomanacions (7) basades en els resultats de 

l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-22.  

Bloc 1.Sobre les Línies estratègiques del Pla director 

Recomanació 1) Valorar la pertinença de donar un tractament diferenciat a l’acció humanitària, per 

facilitar-ne el còmput – i per tant millorar-ne el seguiment – així com el seu desplegament (4 aportacions) 

Dues (2) de les aportacions, són a favor de diferenciar l’Ajut Humanitari i d’Emergència (AHiE). Una 

d’elles, va més enllà, i afirma que l’AHiE s’hauria d’ampliar a les situacions d’iniquitats estructurals que 

vulneren drets tan fonamentals, com el dret a la salut.  

Una altra aportació, sense contestar directament la qüestió, afirma que per a que les administracions 

locals i el municipalisme poguessin també participar, l’AHiE s’hauria de centrar en les fases de 

reconstrucció i pal·liació de vulneració de drets en persones afectades sobre iniquitats estructurals i no 

només en la Fase 0 o 1 d'actuació. 

Dues (2) aportacions no estan d’acord en la diferenciació i apostarien per integrar l’AHiE amb 

desenvolupament perquè l’acció fos més transformadora. Creuen que seria més important treballar en 

els instruments per desenvolupar una millor resposta. Una de elles s’ofereix a treballar conjuntament 

amb la Generalitat amb l’objectiu de millorar l’AHiE, i l’altre afirma que “s'ha avançat molt per vincular 

l'acció humanitària amb l'EGiBDH i el desenvolupament. Si de nou es crea un objectiu específic d'ajuda 

humanitària, creiem que posa en risc els avenços fets”.  

Recomanació 2) Repensar la lògica d’integració de les línies estratègiques i la seva operacionalització 

pràctica (0 aportacions).  

Bloc 2. Sobre l’assoliment dels objectius estratègics de Desenvolupament 

Recomanació 3) Valorar la pertinença de reduir el nombre d’objectius de la línia estratègica de 

Desenvolupament (2 aportacions) 

No hi ha cap aportació que s’oposi directament a la recomanació de reduir el nombre d’objectius, no 

obstant, hi ha una aportació que no creuria que concentrar sectors incrementés l’impacte per se, atès 

que aquest dependria de molts altres factors, sobretot la qualitat de formulació i d'execució dels 

projectes. Igualment, aquesta, defensa que la definició dels sectors s’hauria de fer d’una manera 

consensuada i mantenint un paraigua prou ampli amb el qual les organitzacions amb experiència en 

cooperació es poguessin sentir còmodes. 

La segona (2) fa esment a l’OE4 (medi ambient), lamentant que no s’hagués tingut en compte l’estudi 

de l'ACCD al 2019 sobre la introducció de la component mediambiental en els projectes de cooperació.  

Recomanació 4) Millorar el tractament de l’AOD dirigida als refugiats, i revisar la seva inclusió actual 

dins la línia estratègica de Desenvolupament (2 aportacions)  

Una aportació està totalment d’acord amb la recomanació i demana que s’especifiqués i diferenciés 

clarament l’AOD genuïna de l’AOD total, i demana que la DGCD no comptabilitzés com a AOD allò que 

destina a sufragar despeses socials a les persones refugiades durant els primers 12 mesos de la seva 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/3690/Fitxa_EIX_1_Diagnosi_-_Objectius_estrat%C3%A8gics_i_prioritats_geogr%C3%A0fiques.pdf


 

 

estada a Catalunya. També es demana (2) que es tingui més en compte les Universitats i que aquestes 

gestionin més recursos pels seus programes d’acollida.  

Recomanació 5)  Valorar la pertinença de vincular les prioritats geogràfiques amb objectius específics 
de desenvolupament (prioritats sectorials) (1 aportació) 
 
L’única aportació (1) rebuda és contrària a la vinculació de prioritats geogràfiques i sectorials, incidint 
en la idea que l’impacte rauria principalment en la qualitat i la idoneïtat dels projectes més que de la 
seva concentració en sectors i/o països. Segons la proposta, reduir objectius i reduir països per a 
millorar l'impacte i buscar també les interseccions entre ells “seria aconseguir una cooperació 
excessivament restringida, limitada i acotada. Cal anar amb compte de no acotar-ho tot tant que tornem 
a l’escenari de convocatòries de programes passades on es limitava tant geogràficament com 
sectorialment el que s’anava a finançar que la capacitat de les ONG de poder treballar els temes 
prioritaris de les sòcies del sud global i de les poblacions titulars de drets a les quals ens adrecem era 
molt limitada”.  
 
Bloc 3. Sobre l’assoliment de les prioritats geogràfiques 
 
Recomanació 6) Valorar la pertinença de reduir el nombre de països i col·lectius prioritaris (7 
aportacions) 
 
Una aportació està d’acord amb retenir els 6 països que es mencionen en l'avaluació, proposaria afegir 
també el Sàhara Occidental i Kurdistan per vincles històrics i socials, i dos països més que variarien 
segons els contextos de vulneracions de drets humans (6+2+2). També proposen que “els programes 
haurien de poder ser regionals amb enfoc multi-país fent beneficiar països que no estiguin entre els 
prioritaris però sí en les zones prioritàries tipus Con Sud, Centreamèrica, Maghreb, Mashreck, Àfrica 
Occidental”. 
 
Cinc (5) aportacions complementen la recomanació 6 d’aquest primer eix: una d’elles (1) demana tenir 
en compte els països de procedència dels nous catalans i catalanes - Hondures, Veneçuela, Mali, 
Guinea Bissau, l’Índia, Pakistan- i animaria a aquesta població a implicar-se. En resposta (2) a aquesta 
aportació, una entitat s’hi oposa argumentant que  “la cooperació catalana i, concretament, l'AOD que 
s'executa des de de les ONG és limitada i no disposaria de capacitats instal·lades en molts d'aquests 
països. Segons això, no seria positiu dispersar-se en molts països segons un indicador variable com és 
l'origen dels fluxos migratoris”. Altres aportacions (3, 4 i 5) introdueixen al debat geogràfic la variable 
“EGiBDH”, afirmant que per definir les àrees d’actuació prioritària s’hauria de fer en base als informes 
de valoració de la situació dels Drets Humans dels països. Una de elles, a més a més de tenir en compte 
la perspectiva de gènere, proposaria incloure també qüestions mediambientals.   
 
Finalment, una aportació no està d’acord a reduir el nombre de països prioritaris si només es parla en 
termes d’impacte. En aquest sentit, els argument són similars als ja exposats en les consideracions 
generals. Primerament, l’avaluació no tindria una perspectiva prou àmplia (18 mesos) i hauria estat feta 
en un període atípic - restriccions de la pandèmia- per fer una valoració prou realista. En segon lloc, es 
considera una pràctica poc recomanable parlar d'un nombre concret de països sense haver fet la 
reflexió prèvia del perquè seria necessari o recomanable excloure’n a algun dels actuals. Finalment es 
demana que abans de reduir el nombre de països i col·lectius prioritaris s’hauria de definir, de manera 
consensuada, els criteris de com mesurar l’impacte, i per avaluar si limitant les accions en determinats 
països augmentaria l’impacte de la cooperació.  
 
Bloc 4. Sobre l’assoliment dels objectius estratègics d’Educació per al Desenvolupament 

 
Recomanació 7) Definir amb major detall la línia estratègica d’EpD, tant a nivell conceptual com operatiu, 
(11 aportacions) 

 
Aquest punt de l’eix 1 és el que ha generat més aportacions de diagnosi (11). Per una banda, la gran 
majoria de les aportacions coincideixen en que l’EpD hauria d’ésser una eina rellevant per la cooperació 
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de la Generalitat i que és necessari definir una estratègia més clara que l’actual. En aquest sentit, es 
demana un diagnòstic qualitatiu que permeti conèixer els marcs conceptuals que conviuen i interactuen 
en el territori. De la mateixa manera, conviden a la recerca de fórmules per augmentar el rigor, la 
coherència i la qualitat de les actuacions així com la convergència entre accions de cooperació i 
educació per a la transformació social (EpTS). A més a més, dos (2) aportacions, conviden a interpretar 
la cooperació al desenvolupament i l'educació per al desenvolupament com a parts inseparables d'un 
mateix sistema d'acció per a la transformació. 
 
A nivell més estratègic, hi ha tres (3) aportacions a favor de desenvolupar una mirada global de l’EpD, 
que permetria abordar les causes estructurals dels problemes en un format multi-actor/multi-nivell i 
adaptar els instruments de l'EGiBDH.   
 
Igualment, hi ha quatre (4) aportacions que subratllen que “hi ha feina feta anteriorment que caldria tenir 
més en compte alhora de definir l’estratègia EpD”: "Recomanacions sobre l'estratègia d'EpD,  aprovat 
en el Consell de Cooperació al Desenvolupament". També la "Diagnosi sobre l'educació per al 
desenvolupament en les ONGD catalanes"  (Tandem Social, desembre 2020) “que ha treballat l'anàlisi 
del disseny de convocatòries i bases de subvencions per tal de millorar-les, amb especial atenció, entre 
d’altres, al disseny de convocatòries més inclusives -remodelar i millorar les actuals convocatòries-, així 
com revisar les bases actuals”. 
 
Finalment, citar una intervenció d’una entitat que planteja algunes preguntes i reflexions senyalant que 
els objectius estratègics de la L2 serien molt genèrics i no permetrien avaluar l’EpD realitzada pel Govern 
amb profunditat i voldrien conèixer “quins són els eixos temàtics que s’han finançat més, així com saber 
quins dels quatre àmbits estratègics de l’EPD -sensibilització, formació, investigació, incidència i 
mobilització- tenen més pes i quins cal reforçar. A nivell metodològic també desitgem tenir més detall 
sobre les accions que s’estan duent a terme o com s'estan enfortint els agents d'EPD, així com quina 
és la distribució territorial dels projectes d’EPD”.  
 

4.3 Eix de debat 2: Participació dels agents, aliances clau i instruments 

Aquest eix de debat es refereix a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 

2019-2022 amb relació a la coordinació i col·laboració amb els ens locals, a la participació dels agents 

de la cooperació des d’un perspectiva de cohesió territorial, i a la incorporació de nous actors. 

4.3.1 Document de base 

La fitxa EIX 2 de Diagnosi aporta una síntesi dels principals resultats i recomanacions amb relació a l’eix 

de debat i està dividida en tres blocs:  

Bloc 1. Sobre la coordinació i col·laboració amb els ens locals 

Bloc 2. Sobre la participació dels agents de cooperació d’arreu del territori 

Bloc 3. Sobre la incorporació de nous actors i actors no prou reconeguts 

4.3.2 Propostes sorgides i debat associat 

En aquest eix es proposava reflexionar sobre les recomanacions (13) basades en els resultats de 

l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-22. 

Bloc 1. Sobre la coordinació i col·laboració amb els ens locals 

Recomanació 1) Realitzar un estudi diagnòstic sobre les problemàtiques concretes dels ens locals del 

territori, de què és el que veritablement es requereix per a enfortir el territori, i com des de la cooperació 

de la Generalitat de Catalunya s’hi pot donar resposta (1 aportació) 

L’única resposta rebuda valora positivament fer aquest diagnòstic en tant que permetria conèixer les 
debilitats i possibles fortaleses dels ens locals.  

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/3691/Fitxa_EIX_2_Diagnosi_-_Participaci%C3%B3_dels_agents_aliances_clau_i_instruments.pdf


 

 

Recomanació 2) Millorar la planificació amb els ens locals, augmentant el diàleg, la comunicació i els 
acords bilaterals (2 aportacions)  

Es demana adaptar la mirada i la resposta de la Generalitat a la realitat territorial, afegint que el Fons 
Català ja estaria fent aquesta tasca d’anàlisi dels ens locals, almenys, amb la Diputació de Girona. Una 
segona 2) reacció lamenta que en la proposta no es tinguessin en compte les accions realitzades en 
clau local, com el diagnosis que s'està efectuant a la demarcació de Lleida amb Ajuntament de Lleida- 
Diputació de Lleida -FCCD, amb un estudi sobre l'estat de l'AOD en tots els municipis de Lleida. 

Recomanació 3) Avançar en la millora dels processos per fer una cooperació més eficient -
desburocratització (1 aportació) 

S’ha rebut una aportació directa manifestant que s’està totalment d’acord en posar en pràctica 
actuacions concretes per a la simplificació administrativa i la millora dels tràmits de la cooperació. En 
concret, es demana que s’estudiï la possibilitat de crear un portal únic de totes les administracions 
catalanes per poder sol·licitar subvencions de cooperació i fer seguiment dels expedients, així com 
treballar per la simplificació en els formularis de subvencions, tal i com es recomana a “l’Estudi 
diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació: perspectives i possibilitats administratives 
de convergència i simplificació”,  elaborat per Xavi Martí-González l’any 2021 -compartit amb 
Generalitat, el Fons Català, AMB, Ajuntament de Barcelona - .  

Recomanació 4) Donar veu a les Intervencions i Secretaries municipals (0 respostes) 

Recomanació 5) Donar suport a les entitats supramunicipals en qüestions de capacitació i formació al 
personal dels ens locals (2 aportacions) 

Hi ha una (1) aportació que demana fer formacions per a personal tècnic dels ajuntaments, 

“especialment rellevant perquè en els municipis petits, on trobem que els tècnics designats a l’àrea de 

cooperació sovint no són de l’àmbit i per tant parteixen d’un desconeixement de la temàtica”. Una 

segona (2) senyala que caldria reforçar les capacitats dels diferents titulars; tant de les entitats que 

accedeixen al finançament com de la pròpia administració com a titular d’obligació alhora d’avançar 

amb el desplegament de l’EpD des de l’enfocament estratègic. 

Bloc 2. Sobre la participació dels agents de cooperació d’arreu del territori 

Recomanació 6) Realitzar un diagnòstic per conèixer en profunditat les organitzacions que treballen en 

cooperació al desenvolupament a tot el territori català (3 aportacions)  

Les aportacions sobre aquesta recomanació són favorables a conèixer les organitzacions de l’àmbit de 

la cooperació del territori català encara que amb matisos. Per una banda (1), es valora positivament 

aquesta iniciativa, sempre i quan, en el diagnòstic s’incorporin totes les entitats, inclús les que aposten 

només per desenvolupar accions d’EpD. Per l’altra (2),  a Girona ja disposarien d’aquest diagnòstic, 

que hauria estat compartit amb l’ACCD, i es mostra preocupació per un potencial retard que podria 

suposar fer-ne un de nou. Finalment (3) es recomana vehicular el diagnòstic a través de les 

organitzacions de segon nivell. 

Recomanació 7) Dissenyar instruments adequats que donin resposta a la diversitat d’entitats en base 

als resultats del diagnòstic (5 aportacions)  

La visió general coincideix en que cal adaptar els instruments a la diversitat del teixit i del territori català. 

No obstant, la direcció de la resposta varia en funció de l’actor que la proposa. Per una banda (1) es 

recomana recolzar entitats petites del territori que puguin garantir projectes de qualitat -criteris de 

qualitat i d’evolució/progrés- independentment del factor territorial. També es senyala que cal innovar 

en els instruments concrets d’EpD i anar més enllà de les subvencions, incorporant, per exemple, 

programes propis de la ACCD amb el Departament d'Educació, encàrrecs a entitats sobre materials, 

recursos, formacions, residències artístiques, articulació innovadora de creadores, audiovisuals, 

informes, recerques, beques, etc.  Per altra banda (2), es proposa repensar les eines tenint en compte 

la idiosincràsia de cada demarcació i tenint en compte l’experiència organitzativa d’actors locals: “es 
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necessita fer una doble línia per Projectes i EpD que no deixi fora a les entitats petites i mitjanes, que 

són la majoria a la nostra demarcació”.   

Per últim (3), es propugna revisar els “instruments tradicionals” per tal que donin resposta a la diversitat 
d’entitats que conformen el teixit associatiu a Catalunya, alhora que pensar “nous instruments” per 
aplicació de l’EGiDH que permeti la permeabilitat d’apropar-se a nous actors, així com facilitar la inclusió 
de processos més enllà dels resultats.  
 
Per concloure aquest punt, una altra aportació (4) planteja crear instruments de finançament (ACCD) 
adreçats a les universitats i centres de recerca, per tal de que poguessin liderar projectes de recerca 
en cooperació i abordar les causes estructurals. Aquesta proposta es replicada, per un comentari 
defensant el paper de les ONG en l’àmbit de la recerca associada a la resolució causes estructurals, 
posant com exemple que gairebéi tots els projectes d'EpD inclourien una part de recerca que després 
s'utilitzaria per capacitar i fer incidència (https://www.oxfam.org/es/informes;  
http://www.odhe.cat/publicacions/;https://calala.org/wpcontent/uploads/2021/11/informe_Calala_mo
v_feminista43313.pdf ; https://opev.org/publications). 
 
Bloc 3. Sobre la incorporació de nous actors i actors no prou reconeguts 

Recomanació 8) Fer un mapeig dels nous actors i concretar amb exactitud quins són, com s’identifiquen 

a la pràctica, i perquè es important incorporar-los.  

Recomanació 9) Revisar en quins actors dels que ja estan establerts a la Llei de cooperació al 

desenvolupament i per els que no s’han trobat camins de col·laboració suficients es pot incidir  

Recomanació 10) Reflexionar sobre la incorporació de nous actors no previstos explícitament a la Llei 

de cooperació, i sobre la pertinença de crear nous instruments per a ells, o incorporar-los als 

instruments ja existents.  

Recomanació 11) Aprofundir en altres instruments, no financers, per a la implicació de nous actors 

Recomanació 12) Definir un pla de treball amb les universitats i centres de recerca, amb prioritats per 

potenciar el seu paper en cooperació al desenvolupament i, especialment en l’àmbit de recerca i co-

creació i gestió del coneixement en desenvolupament.  

Recomanació 13) Treballar per enfortir el coneixement mutu del teixit associatiu vinculat al 

desenvolupament global, en la seva diversitat.  

Degut a la diversitat i transversalitat d’aportacions que responen a les preguntes plantejades en aquest 

tercer bloc, s’ha optat per fer un resum conjunt. En aquesta línia, la gran part de les aportacions 

complementen les recomanacions del document. Tanmateix, es plantegen algunes preguntes sobre 

les que es creu que tot el col·lectiu hauria reflexionar abans d’avançar en la incorporació de nous actors: 

per què cal ampliar? Les ONGD no cobreixen tots els sectors on es voldria intervenir? Falten capacitats 

per fer cooperació internacional? A nivell del finançament, es recomana que la possible incorporació de 

nous actors hauria d’anar acompanyada d’un increment important de recursos per a garantir l’estabilitat 

de la globalitat de les intervencions. Una altra aportació interpel.la a treballar per enfortir el coneixement 

mutu del teixit associatiu vinculat al desenvolupament global, en la seva diversitat: “Per enfrontar els 

reptes globals de desenvolupament sostenible s’ha de fer partícips a altres actors que complementin 

els coneixements dels actors tradicionals de la cooperació. Crear espais d’intercanvi entre 

organitzacions de segon i tercer nivell on es presentin les possibilitats d’impulsar partenariats multi-

actor, així com aliances innovadores”. 

Per facilitar l’entrada de nous actors, hi ha dos (2) aportacions que demanen que l’ACCD faciliti la 

inscripció d’ONGDs que tindrien com objectius el reconeixement, la garantia, la protecció i la realització 

efectiva dels drets humans. Més particularment, dues (2) proposen incloure el moviment ecologista i els 

mitjans de comunicació respectivament. També hi ha dues (2) aportacions sobre descentralitzar 

l’estructura de l’administració de cooperació per estar més a prop del territori.  

https://www.oxfam.org/es/informes
http://www.odhe.cat/publicacions/;https:/calala.org/wpcontent/uploads/2021/11/informe_Calala_mov_feminista43313.pdf
http://www.odhe.cat/publicacions/;https:/calala.org/wpcontent/uploads/2021/11/informe_Calala_mov_feminista43313.pdf
https://opev.org/publications


 

 

En quant a la participació de les universitats (2), les aportacions incideixen en la necessitat de tenir en 

compte el rol de les universitats en la transferència de capacitats i, sobretot, en el seu paper institucional, 

que podria ser molt potent com a catalitzador i aglutinador d'altres agents, punt de trobada, etc. Es 

sol·licita també, afegir una recomanació basada en el paper de la universitat com a institució educativa 

i el seu paper clau en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament, tant com formadora de 

professionals de l’educació del país, com a formadora de ciutadania crítica global: “Treballar amb les 

universitats per incorporar-les a les polítiques públiques d’EpD, com institució formadora / educadora 

de professionals i de joventut com a ciutadania global crítica i compromesa, focalitzant-se, 

especialment, en com definir i implementar l’EpD a les facultats d'educació”. 

Respecte als instruments, es proposa crear instruments de finançament propi accessibles a tot tipus 

d’universitats i/o revisar el disseny de la convocatòria INTCO. Respecte els Fons territorials, es 

consideren un instrument innovador i efectiu en la distribució de recursos a les demarcacions de Girona 

i Lleida, i es creu que seria necessari mantenir la no competitivitat i que fossin gestionats per entitats 

de segon nivell de l’àmbit de la cooperació, la pau i els drets humans del propi territori. El pas següent 

passaria per desplegar el Fons territorial dirigit a les entitats petites i mitjanes a Barcelona i Tarragona  

(programes o projectes, ja serien assignats a les grans organitzacions de l’àrea metropolitana).  

Una aportació, tot i reconèixer que existeixen casos positius, sol·licita aclarir el paper que juguen les 

ONG de les universitats, els seus centres de recerca, les càtedres específiques I les universitats 

mateixes. Amb tot, aquesta aportació considera necessari crear espais de coordinació, articulació, 

complementarietat i seguiment amb aquest actors encara no prou reconeguts per enfortir la política 

pública específica d’EpD. Per exemple: “definir una estratègia clara amb indicadors específics per 

àmbits (educació reglada-escolar, lleure, Universitats, comunicació, espais informals), per accions 

estratègiques (sensibilització, formació, investigació, incidència), per a la creació d’una taula de 

coordinació multiactor per a operativitzar PD i plans anuals, generar indicadors, revisió i propostes 

d’instruments específics (exemple Acció Cinema, convenis DGCD amb el Departament d’Educació, 

convocatòries específiques, etc.)”. Una altra aportació fa referència a crear espais d’intercanvi entre 

organitzacions de segon i tercer nivell on es presentin les possibilitats d’impulsar partenariats multi-

actor, així com aliances innovadores. 

Finalment, hi ha una resposta negativa al fet d’incorporar el sector empresarial en l’àmbit de la 

cooperació. Per una banda, s’argumenta que en el passat el sector empresarial no hauria mostrat 

interès en participar en el sector de la cooperació, i per altra banda, que les fundacions de grans 

empreses en països tercers tindrien més interessos propis –imatge- que de transformar les realitats en 

DDHH i desenvolupament econòmic.  

4.4 Eix de debat 3: Una cooperació transformadora  

Aquest eix de debat es refereix a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 

2019-2022 amb relació a dos elements que fonamenten el caràcter transformador de la cooperació de 

la Generalitat de Catalunya: la incorporació de l’Enfocament de gènere i basat en drets humans, i el 

treball per a la coherència de polítiques per al desenvolupament. 

4.4.1 Document de base 

La fitxa EIX 3 de Diagnosi aporta una síntesi dels principals resultats i recomanacions amb relació a l’eix 

de debat i està dividida en dos blocs:  

Bloc 1. Sobre l’Enfocament de gènere i basat en Drets Humans i la sostenibilitat ambiental  

Bloc 2. Sobre la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament 

 

4.4.2 Propostes sorgides i debat associat 

En aquest eix es proposava reflexionar sobre les recomanacions (13) basades en els resultats de 

l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-22. 

Bloc 1. Sobre l’Enfocament de gènere i basat en Drets Humans i la sostenibilitat ambiental  

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/3692/Fitxa_EIX_3_Diagnosi_-_Cooperaci%C3%B3_transformadora.pdf
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Recomanació 1) Identificar i impulsar accions conjuntament amb els departaments per fer efectiva la 
integració de l’EGiBDH a les actuacions de cooperació que realitzen, ja sigui conjuntament amb 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) com de forma independent (6 
aportacions) 

Hi ha total unanimitat alhora d’adoptar l’enfocament l’EGiBDH com distintiu de les actuacions de la 
cooperació catalana. En aquest sentit, s’han fet set (7) aportacions que complementen la recomanació 
de l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-22. Una (1) primera aportació, demana reforçar als 
ens locals per poder implementar amb força l'EGiBDH, revisant criteris, integrant una visió de drets, no 
purament de desenvolupament, i donar-los suport en el còmput de l’AOD. Una  segona aportació (2) 
és no computar com a AOD cap actuació dels departaments que no tingui l’EGiBDH. Hi ha dues 
aportacions (3 i 4) que demanen articular les accions en cooperació i EpD amb els ODS 2030, en 
particular amb l’enfocament EGiBDH, emprant els indicadors identificats d´assoliment dels mateixos 
(Els Drets Humans i l'Agenda 2030: lliçons apreses i propers passos). Una altra aportació (5), per tal de 
consolidar l’EGiBDH, és seguir les recomanacions ja recollides en l’Informe sobre la integració de les 
línies estratègiques del pla director 2015-2018 des de l'EGiBDH, més enllà de les recomanacions 1 i 2 
d'aquest eix. 

Finalment trobem dues aportacions (6 i 7) més concretes. La primera (6) enuncia que per fer un  
desplegament de l’EGIBDH s’hauria de passar d’una política de cooperació participada únicament pels 
agents de cooperació a una política compartida. Per això, puntualitza que caldria revisar el 
funcionament dels òrgans de participació, per tal de garantir la presència de tots els agents del territori, 
al Consell de Cooperació al Desenvolupament, al Comitè Català d’Ajut Humanitari d’ Emergència 
CCAHE, Consell de Foment Pau, Comitè Interuniversitari d’Emergències Internacionals de Catalunya). 
La segona (7) senyala que, a més a més, d’impulsar accions de formació i sensibilització amb els 
departaments en EGiBDH, seria clau que el Pla director associés  la implantació de l’EGiBDH amb la 
coherència de polítiques, adaptant els principals instruments de coordinació interdepartamental als 
requeriments de l’EGiBDH -convenis y acords de col·laboració; protocols de coordinació; planes de 
treball, estratègies conjuntes, intercanvis tècnics, seguiment, comunicació). 
 
Recomanació 2) Seguir impulsant la transversalització de la sostenibilitat ambiental a la cooperació i 
Coherència de Polítiques al Desenvolupament (CPD), alhora que s’exploren oportunitats per treballar 
els temes de medi ambient i acció climàtica de forma sectorial amb els departaments i unitats de la 
Generalitat amb expertesa en la matèria (1 aportació) 
 
Hi ha una aportació afirmant categòricament que la sostenibilitat mediambiental hauria de ser una 

prioritat,  i instant a no computar com a AOD cap actuació que no faci una correcta transversalització 

d’aquest enfocament. En relació a la possibilitat de crear oportunitats de treball amb els Departaments 

i unitats de la Generalitat que tenen expertesa en la matèria caldria garantir que es pugui fer de manera 

coherent amb el que reculli el Pla Director. De igual manera, aquesta transversalització hauria de tenir 

presents els reptes sorgits a l’aplicar l’enfocament EGiBDH per part dels altres departaments, i “evitar 

que l’AOD no es converteixi en greenwashing del que fan aquests”.  

Bloc 2 Sobre la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament 

Recomanació 3) Aprovar el Full de ruta de Coherència de Polítiques per al Desenvolupament de la 

Generalitat  

Recomanació 4) Realitzar informes específics de seguiment en matèria de CPD que puguin acompanyar 

les memòries d’AOD anuals 

Recomanació 5) Mantenir la CPD dins dels plans de treball conjunts amb els departaments (o altres 

mecanismes de coordinació i col·laboració que es puguin definir) establint objectius específics i 

actuacions concretes considerant les oportunitats existents 

Recomanació 6) Continuar amb les accions de sensibilització i formació al personal dels departaments 

en matèria de CPD 

https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated/els_drets_humans_i_lagenda_2030_-_llicons_apreses_i_proxims_passos.pdf


 

 

Recomanació 7) Incrementar els recursos humans dedicats a la coherència de polítiques per al 

desenvolupament, amb la finalitat, entre d’altres, de que es puguin dinamitzar els espais de coordinació 

(CCD, CICD i CCEL) 

A tall de recapitulació, degut a la transversalitat de les respostes que responen a les preguntes 

plantejades en aquest tercer bloc, s’ha optat per fer un resum conjunt: 

Totes les aportacions mostren acord en aprovar el Full de ruta de Coherència de Polítiques per al 
Desenvolupament (CpD). Una aportació, afirma que seria principalment com a mecanisme de rendició 
de comptes de la feina de la mateixa Generalitat en coherència de polítiques. Aquesta afegeix que 
caldria incorporar mecanismes de validació i indicadors d’avaluació per a garantir que hi hagués un 
veritable alineament dels departaments amb els objectius establerts al Pla Director, de manera que 
només fos possible comptabilitzar com a AOD allò que estigués orientat i fos coherent amb els Objectius 
Estratègics incorporats al Pla director. 

Una altra aportació, inclouria també a les Delegacions del Govern dins del full de ruta CpD. Aquesta, 
igualment considera que  l'ACCD hauria de tenir presència a les delegacions territorials a fi d’obtenir 
una mirada qualitativa més acurada sobre eines i estratègies de les delegacions, del territori on 
s'executen les polítiques, millor connexió i vincles amb entitats del sector. Segons aquesta aportació, 
tot això ajudaria  descentralitzar  l'ACCD i el propi Govern de Catalunya, responent a les demandes i 
les necessitats de tot el país.  Concloent, una darrera aportació, afegeix que caldria cal anar més enllà 
i desplegar la CPD des de la política agrícola, comerç d’armes, política energètica, política fiscal i política 
migratòria. “Introducció a la CPD a la Generalitat de Catalunya”.  
 

4.5 Eix de debat 4: Disseny i seguiment del Pla director 

Aquest eix de debat es refereix a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 

2019-2022 amb relació al disseny del Pla, a l’elaboració d’indicadors per al seu seguiment, i a la 

recollida i processament de les dades.  

4.5.1 Document de base 

La fitxa EIX 4 de Diagnosi aporta una síntesi dels principals resultats i recomanacions amb relació a 

l’eix de debat i està dividida en tres blocs:  

Bloc 1. Sobre la millora de l’avaluabilitat i seguiment del Pla director 

Bloc 2. Sobre els indicadors de despesa d’AOD 

Bloc 3. Sobre l’ús de dades en el cicle de la política de cooperació  

4.5.2 Propostes sorgides i debat associat 

En aquest eix es proposava reflexionar sobre les recomanacions (12) basades en els resultats de 

l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-22. 

Bloc 1. Sobre la millora de l’avaluabilitat i seguiment del Pla director 

Recomanació 1) Dissenyar el Pla director sota el prisma de la teoria del canvi (1 aportació) 

L’única resposta, a la primera recomanació, és favorable, amb puntualitzacions, a dissenyar el Pla 

director 2023-2023 sota el prisma de la teoria del canvi sempre i quan determinats instruments, com 

els projectes, no hagin de basar-se encara necessàriament en aquestes metodologies. De moment, no 

són favorables a incorporar-la en els instruments de la L1 perquè “seria un repte difícil d’assumir per les 

sòcies locals quan tot just ara es comencen a familiaritzar en relació a l’EGiBDH”.   

Pel que fa als projectes d’EpD (L2), es que caldria “revaloritzar la capacitat d'incidència del conjunt 

d'actors de la cooperació catalana -objectiu d’incidència i mobilització social. La introducció de la teoria 

del canvi podria ajudar a efectuar avaluacions d’impacte més qualitatives”  

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/01accd/publicacions/04informes_estudis_guies/doc-introduccio-cpd-generalitat-catalunya.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/3693/Fitxa_EIX_4_Diagnosi_-_Disseny_i_seguiment_del_Pla_director.pdf
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Per concloure, es demana que la implementació de la metodologia de la teoria del canvi -i altres 

metodologies-, fos ben preparada: capacitació i acompanyament a les entitats, prova pilot per avaluar 

els ajustaments, i per últim, i ben planificada per a la seva implementació definitiva, amb espais de diàleg 

i intercanvi entre les usuàries i l’Administració. 

Aquesta aportació ha generat dues rèpliques (2) a favor d’aquest plantejament. Una de elles, afegeix 
que, malgrat que la teoria del canvi es complementi perfectament amb l’EGiBDH, seria important 
generar un treball per fer explicites les seves sinergies estratègiques, operatives i terminològiques.   
 

Recomanació 2) Plantejar-se una avaluació de disseny tan aviat com s'hagi planificat el Pla director (0 
aportacions) 

Recomanació 3) Acompanyar els conceptes emprats pel Pla director d'una clarificació terminològica (0 

aportacions) 

Recomanació 4) Dissenyar els plans anuals abans de començar l’any, de manera que tingui capacitat 

per a orientar l’acció de govern ( 2 aportacions) 

Les dues aportacions (1 i 2) consideren que seguir aquesta recomanació seria de vital importància atès 

que ajudaria a planificar i orientar les accions a dur a terme de tots els actors amb molt més temps, fet 

podria aconseguir una milloria en l’eficàcia, eficiència i l’impacte de la cooperació catalana. 

Recomanació 5) Crear un sistema d’indicadors amb capacitat per a realitzar el seguiment i mesurar les 

transformacions de manera eficaç i amb un consum de recursos eficient (3 aportacions) 

Les aportacions coincideixen en que els indicadors haurien tenir en compte aspectes quantitatius i 
qualitatius a fi de seguir amb major coherència les transformacions efectives portades a terme. També 
hi ha un acord en que caldria apostar per implementar una avaluació no només de resultats, sinó 
començar a introduir avaluació d’impacte. 
 
Dues aportacions (2) aposten per incloure indicadors basats en DDHH. Aquests permetrien “mesurar 
la contribució de les activitats impulsades en matèria de realització dels mateixos, caracteritzar les 
situacions de vulneració de drets en contextos particulars, i servirien per avaluar i vigilar la promoció y 
protecció dels drets per part de Titulars d’Obligacions, tot tenint en compte els processos 
d’apoderament, conscienciació i l’exercici dels mateixos”. De la mateixa manera, es demana anar 
reforçar el compromís amb EGiBDH, i interpretar la política pública de cooperació amb aquest enfoc, 
“és a dir transversalitzar l’EGiBDH en el cicle de planificació, malgrat que ja s’hagi incorporat en alguns 
instruments concrets (L1,L2)”. Una tercera aportació considera que si el Pla director es formulés en 
base a la teoria del canvi amb hipòtesis i processos clarament aterrats, facilitaria l’elaboració d’un Pla 
director construït amb indicadors, tant qualitatius com quantitatius.  
 

Recomanació 6) Vincular a aquest sistema d’indicadors del Pla director els Plans de Treball amb els 

ens locals, departaments i universitats, així com lògicament, als Plans anuals (0 respostes) 

 

Bloc 2. Sobre els indicadors de despesa d’AOD 

 

Recomanació 7) Identificar un nombre més alt d’indicadors pressupostaris en el Pla director, els quals 

permetin fer seguiment, en termes quantitatius de dedicació d’AOD, de les orientacions que el nou Pla 

pugui marcar (3 aportacions) 

 

Sobre aquest punt, s’han rebut dues (2) aportacions favorables a la recomanació. Una (1) és partidària 

d’identificar més indicadors pressupostaris en el futur Pla Director sempre i quan suposi una millora del 

seguiment. Amb tot, consideren clau que el Pla director 2023-2026 integri com indicador quantitatiu el 

“compromís per part de l’actual Govern d’assolir el 0,5% dels recursos propis no condicionats al 

finalitzar el cicle 2023-2026 i el 0,7% al final del cicle 2027-2030 -compromís adoptat per la comunitat 

internacional a Nacions Unides l’any 2015 per l’acompliment del ODS-”.  

 



 

 

La segona (2) aportació pretén posar de relleu que en “l’avaluació es fa menció del fons territorial i del 

fons cistella, però manca anàlisi de la resta d’instruments, que aglutinen el gran gruix de l’AOD. Per això 

considerem important la recomanació 7”.  

 

Recomanació 8) Identificar objectius pressupostaris diferenciats per l’AOD gestionat per l’ACCD i pel 

conjunt de l’AOD de la Generalitat  (1 aportació) 

 

La resposta a aquest punt, entén que aquesta proposta seria una manera de perdre capacitat 

d’impacte. “Si es vol que la cooperació catalana tingui un cert impacte i una visibilitat real cal que la 

concertació es doni en tots els nivells d’actors, també amb la resta de departaments que comptabilitzen 

recursos com AOD”. Complementant la seva reflexió es proposa introduir indicadors per avaluar la 

capacitat de l’ACCD per assumir els nous reptes de futur lligats al potencial objectiu d’assolir el 0,7% 

de recursos propis -250 milions d’euros anuals.  

  

Recomanació 9) Definir indicadors i fites en relació amb els objectius estratègics (1 aportació) 

Es creu que fora bo establir indicadors pressupostaris d’alineament amb els Objectius Estratègics del 

Pla Director per a tota l’AOD de la Generalitat, tal i com ja s’estaria demanant a les ONG que reben 

finançament de l’ACCD. També demanen que només es comptabilitzés com AOD les accions que 

estan alineades amb els OE del futur Pla Director. L’aportació és favorable, també, a reforçar l’indicador 

de destinar un mínim del 25% de l’AOD a accions d’EpD i a establir un límit pressupostari al que es 

destina a acció humanitària (no superior al 10-15% de l’AOD total). També els semblaria oportú establir 

indicadors pressupostaris de límits a la modalitat de cooperació multilateral. Per últim, “en un escenari 

de previsió de creixement pressupostari fins l’assoliment del 0,7% creiem que seria necessari 

augmentar l’indicador d’execució d’AOD dins de la modalitat de cooperació bilateral a iniciativa d’altres 

actors d’un import més elevat que l’actual 50%, tal i com ja es contemplaria a altres cooperacions 

autonòmiques (País Valencià és del 85% i a Euskadi del 90%), ja que les organitzacions de la societat 

civil catalana disposarien de demostrada capacitat instal·lada arreu del món i a Catalunya per assumir 

més gestió de recursos de manera eficaç i eficient, amb generació d’impactes positius”. 

 

Recomanació 10) Definir objectius i indicadors concrets per a l’orientació geogràfica de l’AOD, que 

permetin fer un seguiment del seu compliment i programar anualment la política de cooperació per 

assegurar el seu assoliment al final del quadrienni (0 aportacions) 

 

Recomanació 11) Incorporar als fluxos de dades informació sobre ubicació de les activitats de les 

actuacions d’EpD a Catalunya (aportacions transversals) 

Malgrat que no s’ha rebut una aportació específica a aquesta pegunta, s’ha posat de relleu durant la 

fase de diagnosis la importància, per algunes entitats, de tenir més informacions sobre l’EpD que es fa 

a Catalunya incloent la ubicació de les intervencions. 

Recomanació 12) Posar en marxa un sistema de seguiment qualitatiu anual (aportacions transversals) 

De les diferents aportacions rebudes durant la fase de diagnosis, queda clara la demanda de definir un 

sistema de seguiment qualitatiu de l’impacte de les intervencions en l’àmbit de la cooperació al 

desenvolupament. 

 

Bloc 3. Sobre l’ús de dades en el cicle de la política de cooperació 

Recomanació 13) Millorar la gestió de dades i la seva usabilitat en el cicle de la política de cooperació 

al desenvolupament (2 aportacions) 

Dues aportacions (1 i 2) estan d’acord en la millora de la gestió de dades i la seva usabilitat perquè 

contribuiria també a la coordinació entre entitats del sector i l’administració.  

Recomanació 14) Avançar en el desenvolupament del portal de les cooperacions catalanes, i de 

forma molt específica en la recollida de dades que l’alimentin (1 aportació) 



 

cat 

L’aportació està d’acord amb la recomanació i considera imprescindible la creació d’aquest portal. 

Caldria assegurar-se que és una eina útil i àgil que ajudi a descongestionar la burocràcia i no a crear-

ne més.  



 

 

5. Conclusions 
Durant el període que va del 5 de maig al 27 de maig de 2022 ha tingut lloc la fase de diagnosi del 

procés participatiu del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-26.  Els debats de la fase 

de diagnosi, basats en l’avaluació a mig termini del Pla director de cooperació al desenvolupament 

2019-2022, s’han agrupat en quatre eixos que a la vegada es divideixen en blocs més específics dels 

quals se’n deriven diferents recomanacions sorgides de l’avaluació a mig termini.  

Temes tan rellevants per la cooperació al desenvolupament com les prioritats estratègiques i 

geogràfiques, l’estratègia en EpD, la integració i el desplegament de l’enfocament EGiBDH i la 

coherència de polítiques per al desenvolupament, la participació i coordinació entre actors o els 

indicadors del Pla director han estat abordats en aquesta fase i han aparegut en més d’un eix de debat.  

En total han participat 8 entitats, entre elles, 3 de segon nivell que agrupen un significatiu nombre de 

organitzacions (la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, la Coordinadora d'ONG 

Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme i Lafede.cat). El Consell Interuniversitari de 

Catalunya (CIC) mitjançant el subgrup de treball de Cooperació Universitària al Desenvolupament també 

ha presentat un document consensuat d’aportacions. Pel que fa als ens locals, el departament de 

cooperació internacional de l’Ajuntament de Lleida, ha també realitzat aportacions durant aquesta fase 

de diagnosi. Així mateix, Novact i Fruita amb Justícia social han realitzat també aportacions. Finalment, 

4 persones han participat a títol individual. 

En aquest procés s’han recollit 62 aportacions directes, tant en forma de proposta com de comentari. 

Addicionalment, diferents entitats han fet arribar les seves aportacions de manera agrupada mitjançant 

un o més documents*.  

Totes aquestes aportacions permeten contrastar les conclusions i les recomanacions de l’avaluació 

que enriquiran l’elaboració del Pla director i el desenvolupament d’estratègies associades a la política 

de cooperació 

Recordar que aquest procés participatiu pretén estimular el diàleg amb els agents de la cooperació, i 

la ciutadania en general, i rebre les seves propostes i contribucions per la definició del nou Pla director. 

Així doncs, agrair a totes les entitats i persones que han participat en aquesta fase del procés 

participatiu a través de les seves aportacions i comentaris. 

5.1 Anàlisis de les principals temàtiques   

En línies generals, s’observa que la majoria de les aportacions realitzades tenen la vocació de 

complementar les recomanacions derivades de l’avaluació a mig termini del Pla director 2019-2022. 

Malgrat que en pocs casos trobem respostes totalment contràries a la recomanació inicial, les entitats 

i la ciutadania han realitzat algunes precisions significatives amb la finalitat de ser considerades. 

Igualment, certs punts han generat dissens entre els actors participants com ara la consideració de la 

pertinença de donar un tractament diferenciat a l’acció humanitària, els criteris sobre la definició de 

prioritats geogràfiques (eix 1) o la participació de nous actors (eix 3).  

A continuació es presenten les principals conclusions:   

 La definició de les prioritats sectorials i geogràfiques (Eix1) ha generat interessants intercanvis 

d’opinions entre els participants. Per una banda, s’ha detectat una posició desfavorable a una forta 

concentració de sectors i països, fet que “limitaria la capacitat d’actuació de les ONGDs catalanes”. 

Es demana, igualment, que abans de decidir sobre aquests s’hauria de fer un exercici més ampli i 

tenir en compte altres paràmetres, més qualitatius, dels que proposaria l‘avaluació de mig termini 

(concentració AOD) per valorar la pertinença o no de seguir apostant per les mateixes prioritats. 

Altres aportacions, proposen que la definició de les àrees d’actuació prioritària s’hauria de fer en 

base als informes de valoració de la situació dels drets humans dels països (EGiBDH), factors 

mediambientals o la presència de diàspores. Finalment, hi ha una aportació de que defensa un 

model 6 (concentració AOD) +2 (Kurdistan i Sàhara) +2 (vulneració drets) i que els programes puguin 

https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/f/3496/
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ser regionals (multipaís) fent beneficiar països que no estiguin entre els prioritaris però sí en les zones 

prioritàries (ex. Con Sud, Centreamèrcia, Maghreb, Mashreck o Àfrica Occidental).  

 La temàtica sobre l’Educació pel Desenvolupament (Eix1), també transcendeix en diferents dels 

eixos. En general, s’observa un consens entre els participants en considerar l’EpD com instrument 

rellevant de la cooperació catalana. Tant és així que les entitats demanen la definició d’una estratègia 

EpD més clara i concreta en el proper en Pla director i més articulació amb les actuacions de 

desenvolupament. Considerant aquest propòsit, aquestes conviden a capitalitzar els treballs i 

documents que s’han realitzat darrerament sobre EpD.  

De manera més concreta, tot seguit es presenten algunes de les principals aportacions:  

o definició d’indicadors i instruments més adaptats per augmentar el rigor, la coherència 

i la qualitat de les actuacions; 

o disposició de més informació analítica i qualitativa; 

o consensuar el marc teòric i inclusió d’altres temàtiques (decolonialisme, racisme, medi 

ambient); 

o adaptació de les bases de les convocatòries; 

o avanços en l'aplicació de l'EGiBDH i l’enfortiment de capacitats, tant de les entitats 

com de la pròpia administració; 

o rendició de comptes amb els subjectes; 

o participació des del territori i entrada nous actors/aliances (universitats, entitats).  

 

Finalment, destaquen les aportacions que s’han sobre l’àmbit universitari, on es demana més 

participació i coordinació amb les universitats, així com explorar el treball amb nous actors. Es ressalta 

rol de les universitats en la transferència de capacitats i, sobretot, en el seu paper institucional, “que 

podria ser molt potent com a catalitzador i aglutinador d'altres agents, punt de trobada, etc”. Es 

demana també, afegir una recomanació basada en el paper de la universitat com a institució educativa 

i el seu paper clau en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament, tant com formadora de 

professionals de l’educació del país, com a formadora de ciutadania crítica global.  

 L’enfocament de gènere i basat en drets humans –EGIBDH- i la coherència de polítiques és un 

altres dels temes que més ha intervencions ha rebut en els diferents eixos. En conclusió, s’aprecia 

unanimitat entre els participants en acceptar l’EGiBDH com un distintiu clau de la política de 

cooperació de la Generalitat. Les aportacions rebudes van en la línia d’anar més enllà i avançar en 

el compromís de consolidar i transversalitzar l’EGiBDH. En aquest sentit, es proposa que el Pla 

director associés la implantació de l’EGiBDH amb la coherència de polítiques, adaptant els principals 

instruments de coordinació interdepartamental als requeriments de l’EGiBDH. Hi ha una demanda 

d’articulació de les accions en cooperació i EpD amb els ODS 2030 integrant EGiBDH i incloent 

altres paràmetres com medi ambient.  

 En l’eix sobre la participació dels agents, aliances clau i instruments, les aportacions dels diferents 

participants presenten més matisos propis. Per una banda, s’identifica que hi ha un acord sobre la 

importància de generar més espais de trobada entre entitats de la cooperació, administració, altres 

actors, etc. per treballar més de la mà. Igualment, hi ha certa tendència a demanar més 

descentralització, formació  a nivell  local i uns instruments més adaptats a la diversitat del teixit i del 

territori català. En aquest sentit, certes aportacions aposten per repensar les eines i els instruments 

tenint en compte la idiosincràsia de cada demarcació i tenint en compte l’experiència organitzativa 

d’actors locals. Per últim, també hi ha una aportació d’anar més enllà i utilitzar criteris de qualitat i 

d’evolució/progrés de les intervencions independentment del factor territorial.  

 Per concloure, respecte a l’eix 4, es constata la demanda de definir un sistema de seguiment i 

avaluació des les intervencions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament amb criteris 

qualitatius de l’impacte d’aquestes. Igualment, s’aprecia un consens entre els participants en la 

necessitat de dissenyar els plans anuals abans de començar l’any, fet que podria aconseguir una 

millora en l’eficàcia, eficiència i l’impacte de la cooperació catalana. 
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