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El marc de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de 
les fites marcades per la Agenda 2030 és exigent amb els resultats dels processos de 
desenvolupament sostenible i de la cooperació internacional. En un context on han de 
proliferar les aliances i les especialitzacions, l’exigència d’internacionalització de les 
organitzacions i entitats privades pot ser més forta. En aquest sentit, la Direcció General 
de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment van iniciar un procés de reflexió per identificar el potencial de sinergia i confluèn-
cia entre les accions impulsades des de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i 
les actuacions del tercer sector de Catalunya l’any 2017. 

Resultat d’aquest primer procés de reflexió fou l’elaboració d’un estudi sobre els Espais 
de Confluència entre aquests actors i que conté elements d’anàlisi, prospecció i reco-
manacions per introduir elements de transformació d’aquests actors, per millorar l’ar-
ticulació del seu valor afegit en les accions de cooperació per al desenvolupament en 
tercers països i fomentar una cooperació integral, coordinada, eficaç i transformadora 
que millori l’impacte en matèria de desenvolupament i la seva contribució a la consecu-
ció del Desenvolupament Sostenible. 

La identificació del potencial existent en vincular l’expertesa del tercer sector i d’econo-
mia social  –i la seva voluntat d’internacionalització– i l’experiència de les ONGD’s en 
els processos de desenvolupament, definint les vies per promoure la creació d’aliances 
i els espais de trobada entre els actors d’aquests dos sectors, vol contribuir al procés de 
construcció d’una cooperació catalana per al desenvolupament més transversal, integral 
i coherent amb les exigències internacionals de Desenvolupament Sostenible. L’articula-
ció d’accions conjuntes entre aquests actors potenciant el valor afegit del seus coneixe-
ments i expertesa esdevenen elements importants de pertinença i coherència, espe-
cialment després de més d’una dècada d’avenços en matèria d’eficàcia de l’AOD i dels 
successius Diàlegs Globals i Fòrums d’Alt Nivell (Roma 2003, París 2005, Accra 2008, 
Busan 2011, etc.). Alhora i des d’una perspectiva global, els canvis en les modalitats i 
instruments de l’AOD, la incorporació de nous actors en els programes de finançament 
extern així com també la visibilitat de tendències ja existents com la cooperació Sud-
Sud i la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) han suposat la necessitat d’incorporar 
importants ajustaments i canvis en relació als fluxos de cooperació internacional, el seu 
context institucional, els actors i les diferents modalitats.

Anàlisi

1

Reptes L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) marquen de 
forma clara la necessitat de resposta i canvi per part d’una multiplicitat d’actors i stake-
holders que cal que treballin en partenariat i de forma transformativa. El Desenvolupa-
ment Sostenible i els ODS són una responsabilitat compartida, universal i que de forma 
transversal i multisectorial requereixen de respostes alineades, innovadores i radicals 
que de forma efectiva contribueixin als canvis globals (socials, tecnològics, econòmics o 
medi ambientals) necessaris per reduir les desigualtats globals. 

La intersecció entre economia i governança ofereix un espai d’oportunitat, de col•labo-
ració i de generació de canvis. Les decisions en la gestió de polítiques afecten a l’àmbit 
de l’economia sobretot en relació a la sostenibilitat. Els impactes socials i mediam-
bientals  generats per models d’economia no sostenibles ja no poden ser obviats i les 
aliances entre els actors de la cooperació al desenvolupament i d’economia social i del 
tercer sector per fomentar el Desenvolupament Sostenible i la Justícia Global esdeve-
nen una oportunitat per a la creativitat i la col•alboració, i en definitiva, per la consecució 
dels objectius marcats per l’Agenda 2030. 
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Preguntes

Idees per impulsar 
el debat

• Quins són els principals reptes i oportunitats pel tercer sector i d’economia social i 
per la cooperació internacional a l’hora d’impulsar processos de desenvolupament 
sostenible i orientar les seves accions envers els ODS. Com estan afrontant les 
entitats d’economia social i del tercer sector, i de la cooperació aquesta tendència?

• Quin és el rol de cadascú en la consecució del desenvolupament sostenible? 
Des de l’economia social i el tercer sector i des de la cooperació? Quins espais de 
convergència –per exemple, amb el tercer sector– s’estan identificant?

• Quines barreres/obstacles es poden identificar per una acció efectiva i conjunta 
entre aquests sectors/actors? Com es podrien resoldre? Com es poden millorar 
els resultats de les accions envers el Desenvolupament Sostenible impulsats per 
aquests actors, incloent-hi el finançament? 

• Com es podrien catalitzar els requisits del Desenvolupament Sostenible per im-
pulsar canvis reals en el marc del sistema actual de treball dels actors en relació als 
ODS? Quin tipus d’actuacions i de suports poden ser més efectius per enfortir les 
estratègies de les entitats/organitzacions? (vinculat als resultats de l’estudi sobre 
espais de confluència entre el tercer sector i la cooperació).

• Models emergents d’economia sostenible i circular vinculats a la necessitats 
de donar resposta a les pressions i reptes globals (socials, econòmics i del medi 
ambient) són necessaris per fomentar canvis en relació als reptes i oportunitats Ex-
plicar possibles accions que s’estan impulsant per adaptar-se i donar resposta per 
reduir la pobresa, millorar l’educació, la salut, el medi ambient, etc. (pregunta 1)

• El rol del lideratge d’algunes organitzacions tant de cooperació com del tercer 
sector i d’economia social pot ser clau per avançar en els processos de Desenvolu-
pament Sostenible i la consecució dels ODS. Exemples a considerar. (pregunta 2)

• Agenda 2030 i els ODS fomenten la necessitat de millorar la qualitat del diàleg en-
tre els agents implicats en els processos de desenvolupament. Alinear les propos-
tes, estratègies i models de les organitzacions del tercer sector i d’economia social 
i de la cooperació són accions clau per avançar en el desenvolupament sostenible. 
Quines vies es podrien seguir? Quins models i bones pràctiques existeixen que 
poden ser escalats? (pregunta 3)

• El finançament, els partenariat i l’enfortiment de capacitats són elements que 
ajuden a promoure el canvi. El monitoratge, l’anàlisi de dades i l’avaluació de rep-
tes (riscos) i oportunitats milloren la presa de decisions i per tant la qualitat de les 
accions que s’impulsen. (pregunta 4)
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