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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 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 

(cumulatif)  
Organisation  

1 
USOFORAL - Comité Régional de Solidarité des Femmes pour la Paix 

Casamance 

2 FODDE - Forum pour un Développement Durable Endogène 

3 
GRAINES - Groupe de recherche action sur les initiatives éducatives et 
Sociales  

4 ARD SAINT LOUIS - Agence Regionale de Développement 

5 CASC - COORDINADORA D’ASSOCIACIÓN SENEGALESES DE CATALUNYA 

6 DEEG - Direction de l’Equité et de l’Egalité de genre 

7 ECOLES DES MARIS 
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3. Recull d’aportacions 
La sessió amb els actors de Senegal 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 adequats per abordar els desequilibris de poder en 

la cooperació al desenvolupament? 

1. Descolonitzar la manera de pensar. 

2. Necessitat d’un canvi de paradigma de la cooperació que sigui beneficiosa per a 

ambdues parts. 

3. Potenciar aquest tipus de sessions on se’ns demana l’opinió.  

4. Un bon enfocament per abordar els desequilibris de poder és el diàleg 

intercultural. 

5. Enfocament dirigit a l’acompanyament dels socis. 

 

Com es pot millorar l’alineament de la cooperació de Catalunya amb les 

prioritats, realitats, visions, procediments i sistemes del Senegal?  

6. Respectar els sectors prioritaris del Govern senegalès respectant les 

particularitats culturals. 

7. Les prioritats nacionals són importants però també les del territori. Importància 

de la descentralització. 

8. Cap finançador hauria d’imposar cap projecte a un soci , ni cap soci hauria de fer 

projectes que surtin dels seus àmbits d’intervenció i d’expertesa. 

9. Respecte als projectes de gènere es parla sobre la importància del concepte 

d’interseccionalitat. 

10. Trobar un significat comú de “gènere”, que s’adapti a la llengua o llengües on es 

treballa. 

11. Facilitar la participació en totes les fases de la política de cooperació, també de 

les comunitats immigrades a Catalunya. 

12. Connexió entre els finançadors i les comunitats i col·lectivitats locals, 

reforçament de capacitats. 

13. La cooperació catalana hauria de poder compaginar els interessos de la societat 

catalana i la senegalesa. 

14. Intercanvi de coneixements entre Sud i Nord del país i entre la diàspora. 

15. Millor mapeig dels actors al terreny. 
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16. Explorar la presència en altres zones que les que tradicionalment ha treballat la 

cooperació catalana (Sédhiou i St. Louis)  

17. Sostenibilitat dels projectes: duració més llarga dels projectes i compromís per 

possibilitar canvis reals de models.  

18. Intervencions que siguin sostingudes en el temps.  

19. Més permanència dels representants dels finançadors, es queden poc temps.  

20. Importància de les missions de seguiment per a la implementació dels projectes. 

21. Que la cooperació no tingui agendes ocultes.  

 

Per on creu que és prioritari per avançar en aquest canvi? 

22. Necessitat de tenir enfocaments més pedagògics en determinats temes, per 

exemple noves masculinitats...més d’acord a les particularitats culturals. 

23. Implicar l’expertesa local, evitar l’excés d’expatriats. 

24. Intercanvi d’experiències amb entitats de Catalunya que treballin en el mateix 

tema. 

25. Tenir en compte les limitacions en el rendiment de comptes de les despeses que 

es poden produir en la implementació del projecte, particularitats dels països, 

compres sense factura etc. 

26. Importància de fomentar l’autonomia financera en els projectes. 

27. Creació d’una comissió de pilotatge dels projectes.  

28. Compartir els resultats de les avaluacions/diagnòstics fets per la cooperació 

catalana amb els socis/sòcies.  

29. Importància de fer veure que la cooperació catalana són diners dels contribuents 

catalans i per tant és important la rendició de comptes, la transparència. 

30. Vincular socis locals recolzats per l'ACCD, (espai d'intercanvi d'experiències, 

bones pràctiques, font de propostes, etc.). 

 

Altres aportacions realitzades: 

31. Li correspon a l’Estat de Senegal trobar un significat per al concepte de gènere 

segons les pròpies característiques culturals i no la cooperació.  


