
Valoració Pla Director 2015-2018 

 

 

ENFOCAMENT ESTRATÈGIC (1), OBJETIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS (2) 

 

Punts forts 

1. Alinear polítiques cooperació amb enfocament de DDHH. 

2. Incorporar el gènere com a punt central 

3. S’ha ampliat el ventall d’actors socis : moviments de dones 

4. S’ha promogut que les entitats iniciïn processos d’incorporació de l’EGBDH. 

5. Fita (F) 1.1 (“la majoria d’actuacions promogudes responen a l’enfocament 

estratègic establert al Pla Director”): Sí, en el cas de les convocatòries. 

6. F 3.7 (“S’han desplegat noves línies de col·laboració amb el Institut Català d les 

Dones”)/3.8 (“S’han creat convenis de col·laboració amb entitats o moviments 

que impulsin projectes en defensa dels drets humans de les dones”): Sí 

7. F3.11 (“S’han impulsat, des de la DGCD, nous mecanismes per tal que el 

conjunt d’actuacions de cooperació impulsada per departaments i organismes 

de la Generalitat de Catalunya s’adrecin progressivament als objectius 

estratègics previstos”): Sí, però des de l’àrea de Relacions Institucionals i 

Coherència de l’ACCD (no DGCD) 

 

 

Punts febles  

1. Dificultat per aterrar l’EGBDH a propostes i projectes concrets. 

2. Confusió entre projectes de dones i projectes amb enfocament. 

3. Dificultat a l’hora d’adaptar l’EGBDH internament a l’ACCD: criteris, processos,.. 

4. Cal repensar OEs : No s’ha desenvolupat l’obj. de Drets Col·lectius dels Pobles 

(DCP); DH Dones ha generat confusió i ha exclòs projectes. 

5. Fita 1.1 ((“la majoria d’actuacions promogudes responen a l’enfocament 

estratègic establert al Pla Director”): no ha estat coherent en subv. directes. 

6. F 1.2(“S’ha revisat les directrius d’equitat de gènere segons l’EGiBDH i 

s’implementa un nou Pla d’Acció per la seva aplicació”) /1.3 (“S’han aprovat les 

directrius de sostenibilitat...”): no s’ha fet 

7. F.3.9 (“S’han promogut iniciatives adreçades a cadascun dels objectius 

específics del Pla Director”): No ha estat sistemàtic 

8. F3.12 (“S’han establert convenis de col·laboració amb entitats que tenen com a 

fonament la defensa dels drets col·lectius dels pobles”): No 

 



PROPOSTES 

1. Reformular els OEs estratègics:  

1.1. Eliminar els Drets Col·lectius dels Pobles (DCP) si no es dota de continguts. 

1.2. Mantenir DDHH; passar DH Dones com a Objectiu Específics. 

 

2. EGIBDH 

2.1. Mantenir EGIBDH, però dotar-lo d’eines i metodologia per aplicar-lo. 

2.2. Fer una avaluació EGBDH a mig i a final cicle P. Director. 

2.3. Continuar amb les formacions EGBDH 

2.4. Capacitat i enfortir entitats petites i mitjanes (com a pas previ a formar) 

2.5. A nivell d’EGBDH, equiparar les exigències a les subv. directes al nivell de les 

convocatòries. 

3. Acomodar la noció de sostenibilitat mediambiental. 

4. Focalitzar o reduir els objectius específics d’acord a les experteses de la cooperació 

catalana. 

5. Pensar com alinear/treballar amb els departaments respecte l’EGBDH. Potser és 

més fàcil els ODS que l’EGBDH? 

6. Tornar a fer la sostenibilitat ambiental com a eix transversal. 

 

 

PRIORITZACIÓ GEOGRÀFICA (3)  I LÍNIES ESTRATÈGIQUES (4) 

 

Punts forts 

1. Vincular zona geogràfica i temàtica: Full Ruta  

2. Priorització Geogràfica  

3. Transversalització de l’Educació pel Desenvolupament (EpD).  

 

Punts Febles 

1. D’entre les línies estratègiques, es actuacions d’Acció Humanitària han estat 

molt escasses. 

2. La Globalització de l’EPD ha disminuït l’especificitat. 

3. Rigidesa vinculació zona geogràfica i temàtica 

4. Planificació Acció de Cooperació (del Govern al Pla Anual) 

5. Definir actors i instruments en la planificació. 

6. Desenvolupar Instruments 

 

Propostes 



1. Continuïtat priorització geogràfica i temàtica, flexibilitzant la temàtica al 

context canviant. 

2. Continuïtat incloure nous actors. 

3. Apostar per la integració de les línies estratègiques, amb èmfasi a l’EPD i acció 

humanitària. 

4. Buscar mecanismes operatius perquè l’EPD arribi a l’Educació formal, amb el 

departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

5. Descentralització geogràfica de la cooperació catalana. 

6. Recolzar els projectes europeus i incorporar-los a la cooperació catalana, com 

una acció de cooperació. 

7. Sistematitzar àmbits, instruments i pressupost 

8. Simplificar/Automatitzar procediments interns 

9. Apostar recursos i incidència, menys focalitzades 

10. Pensar com incorporar països no prioritzats en el P.D (P. ex. Hondures o treball 

en un àmbit regional-centreamerica) 

11. Avançar en la localització geogràfica. 

 

MODALITATS, INSTRUMENTS I ALIANCES (5) 

Punts forts 

1. No clúster però: treball multi-actor fet/coordinació  

2. EGIBDH a les convocatòries i directe  

3. Voler promoure la coordinació d’actors i socis, prestant alineació amb Agenda 

2030 

 

 

Punts febles 

1. Inexistència d’instrument únic, complexitat burocràtica. 

2. No es va fer un pas previ al “clúster”. Anàlisi previ sobre complexitats i riscos (p. 

ex. el ritme dels actors, etc..) 

3. Els instruments marquen l’import dels projectes directes i no 

l’objecte/pertinença de l’actuació.  

4. L’estructura orgànica de l’ACCD no facilita la implementació dels eixos. Els eixos 

son d’una àrea però no de l’ACCD. 

5. Feblesa del sector : l’ACCD no ha pogut facilitar realment que les entitats hagin 

integrat el Pla Director i EGIBDH 

6. Planificació feble 

 

Propostes 

1. Planificar els instruments perquè donin resposta real al Pla Director 

2. Caldria fer un anàlisi jurídica profunda dels marcs que permetrien un clúster 

o treball multiactor 



3. Fer planificació pressupostària que incorpori eix/instrument 

4. Creació d’una metodologia per al desplegament de l’eix  que incorpori: 

anàlisi i definició conceptual de l’eix, instruments d’implementació, 

recursos humans (per tant crear grups de treball multidisciplinars o 

estructura orgànica de l’ACCD adient) i recursos econòmics. 

5. Fer una avaluació d’instruments 

6. La convocatòria de projectes s’allunya dels eixos però s’apropa al sector per 

tant proposem que la convocatòria de projectes es dirigueixi a enfortir al 

sector i programes s’emmarqui en els eixos. 

7. Crear un instrument específic per  mobilitat de coneixement  En aquestes 

mobilitats de coneixement incloure el personal de l’ACCD. 

8. La modificació de la llei de cooperació podria permetre reconèixer nous 

instruments de cooperació. 

 

 

COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA/ AGENDA INTERNACIONAL, INCIDÈNCIA I RECERCA 

(6+7) 

Punts forts 

1. Mes presencia /consolidació a xarxes socials  

2. Formats innovadors i pedagògics (infografies)  

3. Intercanvi comunicatiu entre el responsable de comunicació de l’ACCD amb 

responsables de comunicació d’altres institucions, col·lectius  

4. Pla de comunicació (pendent de socialitzar) 

5. Comunicats interns (viatges..) 

6. Reunió a peu dret. 

7. Sessions inter- àrees. 

8. ODS com a oportunitat 

9. Articulació amb altres departaments i societats civil per participació conjunta 

en esdeveniments d’agenda internacional (p. ex. Nova York, Brussel·les ...CGLU) 

10. Més presencia (a consolidar i ampliar) 

11. Entendre incidència i recerca com elements clau de qualsevol projecte 

(sobretot a programes ). 

12. Aliances amb Universitats 

  

 

Punts febles 

1. Manca de personal  

2. Manca de coneixement anglès entre el personal 

3. Manca de continguts en anglès 

4. Web des actualitzada, continguts poc reflectits... 



5. Manca de butlletí 

6. Posicionar-nos més en espais on no se’ns espera (Festival cinema, fira de 

Tàrrega...) 

7. Incapacitat d’arribar a més públic 

8. Calia més èmfasi en nou discurs 

9. Dificultat per arribar a tot el territori 

10. Manca de comunicació (agenda) intra-departamental 

11. Major articulació DGCD i ACCD per aprofitar les xarxes (plataforma..) 

12. Cal enfortir molt més el paper de les universitats (p. ex. trobar mecanimes per 

incentivar els treballs de recerca...) 

13. Més agilitat per incorporar-ho a la nostra activitat. (licitació es lenta..) 

14. Els instruments han d’ajudar a les idees  

15. Cal capitalitzar el know how intern i posar-ho en valor. 

16. Articulació amb moviments socials,  

17. Potenciar l’ús de noves tecnologies (p. ex. us del webinar) 

18. Manca coordinació interdepartamental i interinstitucional (ens locals...) 

19. Cal creació d’aliances i discurs unitari  

20. Cal incorporar la comunicació entre les mesures de rendició de comptes  

21. Contemplar a les bases de projectes l’obligatorietat d’informar a l’ACCD abans 

de la celebració dels actes públics. 

22. Cal incentivar streaming 

 

PROPOSTES 

1. Dotar comunicació d’un equip humà d’acord amb les expectatives  

2. Subcontractació de la traducció a l’anglès dels materials i la web  

3. Ajustar la web als continguts que volem explicar 

4. Recuperar un butlletí (recuperar formats comunicatius que ja havien funcionat) 

5. Millorar l’accés a nous públics en general. 

1) Millorar la difusió del que fem. 

2) Participar en els espais existents (festivals, mostres, universitats..) 

6. Aprofitar millor els ODS per transformar l’imaginari sobre la temàtica. 

7. Socialitzar el pla de comunicació. 

8. Millorar l’articulació DGCD i ACCD per aprofitar les xarxes internacionals, la 

presència en l’espai internacional. 

9. Seguir impulsant una línia de treball amb les universitats. 

1) Millorar instruments que ens permetin partenariats àgils. 

2) Incentivar treballs de recerca (p. ex crear un premi). 

10. Capitalitzar el coneixement existent (a les universitats, entitats..) 

11. Promoure la recerca aplicada i conjunta (universitats-ONG) 

12. Incentivar els mecanismes de coordinació intradepartamental, interdepartamental 

i interinstitucional (pre i post)  



13. Afavorir que les entitats informin prèviament de les activitats que fan i ofereixen 

els espais, suport en difusió. 

14. Continuar i consolidar presencia en espais internacionals. 

15. Aprofitar millor les noves tecnologies en la participació i presència internacional 

(webinars, streaming..) i garantir els mitjans tècnics necessaris. 

16. Que no decaiguin els punts forts (augment de la presencia a les xarxes socials, 

comunicats interns (de jornades, viatges...) . 

17. Base de dades de contactes. 

18. Elaborar Carta de serveis de l’ACCD (amb informació sobre: qué es fa?, terminis de 

resposta...) 

19. Explorar els límits de la comunicació per al desenvolupament i els links al l’EpD. 

20. Grups de treball de comunicació amb entitats i institucions del Nord i del Sud, 

mixtos. 

21. Utilitzar els canals de difusió dels. Dep. de la Generalitat de Catalunya (p. ex. 

biblioteques, filmoteques..) 

22. Posar en contacte als responsables de comunicació dels actors i socis de la 

cooperació catalana amb els que treballem. 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓ,COHERÈNCIA,PARTICIPACIÓ (8) 

 

Punts forts  

1. Espais on es promou comunicacions bidireccionals 

2. Oportunitat ODS 

3. Alineament en accions conjuntes AACCD dep. 

4. Plans de treball obliga a la taula de diàleg 

5. S’avança amb noves eines  

6. Formació per oferir el Pla director a través de formació i seminaris 

7. Avancem en empresa i drets humans 

 

 

Punts febles 

1. No diàleg real entre polítiques 



2. Pla director molt pensat en clau ACCD dificultat per departaments si pensem en 

alienar 

3. Poc alineament AOD departaments 

4. Alineament amb EGBID? Debat 

5. Hi ha molt recorregut cal focalitzar en qui volem fer formació. 

 

Propostes 

1. Treball amb departaments pe’l Pla Director fonamentant amb més 

força/participació depart. estratègics. 

2. Transformar la CICD en espai de coordinació de les actuacions de cooperació. 

3. Prioritzar dos temes claus de CPD (Compra pública .acció exterior?) i posar 

energies i instruments per avançar. 

4. Definir un pla estratègic de formació a llarga termini amb departaments amb el 

només PD i les necessitats identificades. 

5. Enfortir i impulsar la cooperació vinculat als ODS  

6. Llibret Informatiu: Assistències tècniques treballadors/es no  (FCCD) 

7. Impulsar una base de dades de treballadores de GENCAT amb interès per 

participar en assit.tècniques (p.ex estudiar la iniciativa del dep. agricultura) 

8.  

CONEIXEMENT I CAPACITATS (9+10) 

Punts Forts 

1. Consolidació figura planificació operativa 

2. Plec de i avaluació a Moçambic, COOPERACIÓ BILATERAL  

3. Espais coordinació FCCD existents 

4. Formacions ACCD,Gov. I al voltant de EGIBDH. 

5. Formacions especifiques amb joves. 

6. Apropament i pla formatiu ONG’s al territorial. 

7. S’ha obert línia de finançament entorns 

 

 

Punts febles 

1. Manca sistematització dades de la cooperació (actuacions/actors) 

2. Planificació operativa ACCD dèbil  

3. No s’ha avançat en d’altres avaluacions més enllà que Moçambic 

4. Falta formació ens locals 

5. Només una formació i amb poc impacte. 

6. Manca capacitat per aprofitar  

7. Català desenvolupament, definició no conservada. 

 



 

PROPOSTES 

1. Priorizar propera la elaboració actuacions i actors de cop.desnv. com a eina. 

1) Impresindible per gestió de coiexement. (ACCD.GOV) 

2) Llarg termini: Univesitat i resta d’Actors 

2. Començar abans direcció Plans Anuals (Any anterior) i que se’n desprenguin 

Plans Operatius  

3. Avaluació Pla director 2015-2018 

4. Avaluació operativa ACCD i impulsar més avaluacions coop. Directa, existeixen 

auditoris i exercicis avaluació interna que es podrien difondre a l’Intern ACCD. 

5. Estris formació especifica: valorar el rol ACCD i apuntació de continguts. 

6. Valorar si és el rol ACCD com a captador d’instruments de fiançament 

internacional. 

7. Consens definició codesenvolupament i veure com abordem l’enviat amb 

països d’origen. 

8. FCCD ja s’acompanya. (proposta FETA) 

9. Consolidar estratègia d’acompanyament i la línia de suport al sector. 

 

---  

APORTACIONS ADICIONALS (ja està incorporat) 

PROPOSTES  

EIX DE PRIORITAZACIÓ GEOGRAFICA I LINIES ESTRATEGIQUES 

EIX MODALITATS, INSTRUMENTS I ALIANCES 

 

 

 

 

 

 


