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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: 

 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. 
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1.3 Eixos del procés participatiu 

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

Eix 1. Prioritats estratègiques 

 Tema 1. Desenvolupament: Prioritats sectorials i geogràfiques 

 Tema 2. Acció humanitària 

 Tema 3. Educació per al Desenvolupament 

 Tema 4. Reptes globals del desenvolupament 

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

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

 Tema 6. Agents, aliances clau i instruments 

Eix 3. Una cooperació transformadora i amb impacte. 

Tema 7. Incorporació de la perspectiva i el lideratge dels actors del Sud Global 

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

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

2.1 Llistat d’entitats participants 

A continuació es presenta el llistat d’entitats participants en la sessió-  

Taula 0.1. Llistat d’entitats participants 

# 
participants 
(acumulat)  

Organització/Expert  

1 Conseil Régional Tanger-Tétouan-Al Hociema  

2 Forum des Femmes au RIF 

3 AMANE 

5 Asticude (2 persones) 

6 AICEED 

7 MS2 

8 Experte 

9 Union de l'Action Féministe 

10 Commune Ait Youssef  

12 BAYTI (2 persones) 

13 Adelma 
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3. Recull d’aportacions 
La sessió amb els actors de Marroc ha tingut com objectiu recollir propostes concretes sobre com 
avançar cap a un major equilibri de les relacions amb els països i territoris socis de la cooperació 
de la Generalitat de Catalunya. 

Per facilitar el debat i la recollida de propostes s’ha estructurat la sessió al voltant de tres 
preguntes. A continuació es presenten les aportacions dels actors a la sessió en relació a les tres 
preguntes plantejades, així com un apartat addicional amb aportacions sobre altres qüestions. 

 

Quins són els enfocaments més adequats per reequilibrar les relacions de poder al 

si de la cooperació al desenvolupament ? 

 

1. Donar més poder i responsabilitzar els actors del Sud. 

2. Considerar el context polític i social canviant del Sud.  

3. Adaptar els procediments de modalitats d’intervenció segons les especificitats de cada país 
soci. 

 

Com es pot millorar la cooperació de Catalunya tenint en consideració les prioritats, 

realitats, visions, procés i sistemes del Marroc ? 

 

4. Tenir en compte els Plans quinquennals de Desenvolupament Regional dels Consells 
Regionals.  

5. Articular la cooperació al voltant dels tres actors claus [i) societat civil ; ii) col·lectivitats 
territorials -Consells Regionals i municipalitats ; iii) donant] faria la cooperació més eficaç. 

6. Reforçar els espais de diàleg amb el donant. 

7. Convidar els actors del Sud a implicar-se en els processos de definició de les orientacions 
estratègiques de la cooperació catalana. 

8. Crear una dinàmica d’intercanvi i de xarxes entre les dues ribes sobre bases igualitàries a 
nivell de les associacions i institucions / Promoure l'intercanvi de bones pràctiques i 
coneixements. 

9. La cooperació catalana podria aportar elements sobre com construir una relació societat 
civil-estat basada en la confiança. 

10. Revalorar i capitalitzar el treball fet per les ONGs locals : suscitar intercanvis de peritatges i 
de les iniciatives innovadores no només entre els actors del Sud però també amb els actors 
catalans i la diàspora. 

11. Incorporar al procés participatiu les ONGs catalanes i espanyoles que s’han beneficiat del 
finançament de l’ACCD. 

12. Preveure modes de suport directes per a les estructures de les ONGs marroquines (perquè 
sigui el soci local que reforça directament la societat civil marroquina, sense delegar la 
intervenció a una ONG catalana). 

13. Reflexionar sobre una durada més llarga i un enfocament «programa» : l’enfocament 
«projecte» és massa limitat : un any no permet tenir un marge de reflexió i de visió 
retroactiva per a la posada en marxa del projecte.  
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14. Al Marroc hi ha un problema real de lentitud burocràtica que fa que els projectes que havien 
de durar un any s'acaben allargant tres anys. L'ACCD podria millorar aquests terminis 
demanant a les associacions que realitzin determinades tasques que poden fer ràpidament. 

15. Adaptar els procediments de modalitat d'intervenció segons les especificitats de cada país 
soci. 

16. Programar moments de posada en comú i avaluació dels processos. 

 

Quines són les prioritats per avançar en aquesta direcció ? 

 

17. Reforçar les capacitats dels actors del Sud (perquè es puguin fer responsables sobre 
diversos punts : l’anàlisi contextual local, la formulació, la gestió dels projectes, etc.).  

18. Oferir el suport tècnic als socis i reforçar les seves competències en base al repartiment de 
les experiències. 

19. Donar suport i reforçar les activitats d'incidència dels actors del Sud perquè no perdin la 
seva missió activista. 

20. Donar a conèixer les teories de la descolonització. 

21. Promoure la localització de les estructures administratives així com el treball en xarxa. 

22. Organitzar reunions periòdiques per aprofundir en la manera de treballar. 

23. Anàlisi detallada dels contextos i efectes de les intervencions mitjançant col·laboracions 
amb la recerca. 

 

 
 


