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1. Introducció 

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament volen encarar els nous reptes que suposa l’Agenda 2030 i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

Per a fer-ho, s’ha iniciat un procés participatiu que vol comptar tant amb els actors 

protagonistes de la cooperació catalana com amb les organitzacions d’altres països. Ho 

fem amb tres objectius: 

· Aconseguir una visió pròpia sobre com ha de treballar la cooperació al 

desenvolupament de Catalunya en relació amb l’Agenda 2030. És allò que 

anomenem Visió 2030. 

· Sustentar el futur Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022. 

· Ampliar i diversificar les relacions, i crear noves oportunitats de treball conjunt. 

El procés participatiu consta de diferents fases i canals, entre els quals es troben les 

Sessions de debat que s’han realitzat a Catalunya amb l'objectiu de treballar les línies 

estratègiques de la cooperació catalana al desenvolupament en el marc de la Visió 2030 i 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marquen les Nacions Unides. Cada 

sessió ha girat entorn a un dels 23 temes de la Visió 2030, i estaran obertes a tota la 

ciutadania. 

2. Informació General de la Sessió 

Eix Temàtic: 4. La política pública: organització i agents 

Tema específic: 4.5. Pau i Incidència Global Tipus de 

Sessió 

Debat presencial 

Data, Lloc i hora: 15 d’octubre de 2018, a la Casa del Mar. C. Albareda, 1, Barcelona, a 

les 17h. 

Nombre de 

participants: 

6 

Perfil dels 

Participants: 

Personal de l’ACDC i de la Direcció General de Cooperació de la 

Generalitat de Catalunya, fundacions i associacions que treballen en 

l’àmbit de la pau. 



 

3. Objectius de la sessió 

Obtenir informació i criteri sobre qui està fent què dels agents participants, així com sobre 

quines són les tendències i la prospectiva de futur en relació a cadascun dels temes de 

debat i sobre la millor pràctica i la solució de problemes. 

4. Dinàmica emparada i Continguts de la Sessió  

La dinàmica seguida durant la sessió es mostra en el següent esquema: 

 

 

A l’annex s’inclou el power point utilitzat per a dinamitzar la sessió. 

INTRODUCCIÓ 

• Benvinguda. 
• Contextualització. 
• Objectius del procés i impacte de la participació dels assistents. 
• Estructura i dinàmica de la sessió. 

PONÈNCIES 

• Què es fa actualment a Catalunya en termes .....  i qui ho fa? 

Elaboració d’un mapa visual amb les aportacions realitzades per les persones assistents. 

DEBAT 

GRUPAL 2 

• Quines són les tendències de futur a Catalunya quant a ...............? 
CAP A ON ANEM? 
Anotació per part de tots els membres de les tendències de futur que no serien adients en base a 
la Visió 2030. 
Disponibilitat de preguntes que poden dirigir el debat. 
 

• Aquestes serien les tendències adients en base a la visió 2030 o n’haurien de ser unes altres? 
Què caldria fer per fer-les realitat? 
CAP ON HAURÍEM D’ANAR I COM? 

Indicació per part de tots els membres dels reptes que s’haurien de plantejar i de com assolir-los. 

PLENARI 2 

• Compartir les aportacions 

Elaboració d’un mapa visual amb les principals conclusions extretes de les aportacions del debat 

grupal. 

CLOENDA I 

AVALUACIÓ 

• Tancament i explicació del retorn. 
• Recollida d’impressions entorn la sessió. 
• Avaluació de la sessió. 



 

5. Resultat de la sessió 

5.1 Diagnosi del tema específic de la Sessió  

En aquesta sessió, les aportacions referents explícitament al que es fa a Catalunya en 

termes Pau i Incidència Global van ser les següents: 

 Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, una iniciativa del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i que compta 

amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ho duen a 

terme diferents ajuntaments.   

 Actuacions referents a educació que es poden classificar en: 

o Educació per la pau formal 

o Educació per la pau en el lleure  

o Educació per la pau en general 

 Investigació i recerca per la pau, duta a terme entre les universitats, escola de pau, 

Novact, Fundipau i Societat civil. 

 El treball que fan les organitzacions no governamentals en incloure l’enfocament de 

gènere, per ex. el paper de les dones en la construcció de la pau, xarxes de gènere i 

desenvolupament que busquen garantir els drets de la població immigrant a Catalunya,   

en les accions de les Ong's / Agenda dones per la seguretat. 

 Acció de govern, en temes de construcció de pau, com exemple iniciatives de 

diplomàcia ciutadana, que es fan o es podrien fer, a traves de l’agència i diferents 

organismes o entitats que treballen en aquest sentit. S’han promogut iniciatives de 

contacte, s’han treballat en resolució de conflictes i post conflicte, s’han fet missions o 

observacions a diferents països, com Kurdistan, Filipines, Sàhara, Irlanda del Nord, País 

Basc... que implica tant les administracions públiques com la societat civil d’aquestes 

regions. 

 Els instituts econòmics han participat en algun moment en les activitats de mediació, 

son accions d’intercanvi de coneixements, es realitzen al centre de resolució de 

conflictes a nivell més micro. 

 Els mitjans de comunicació treballen també amb el consell de l’audiovisual a Catalunya 

(CAC), promovent la no violència.  

 Les coordinadores territorials de cooperació a Girona i a Lleida, es té constància que 

realitzen accions solidàries i de cooperació referents a la pau, tot i que no es té més 

informació. 

 Accions xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, es el capítol català d’una xarxa 

internacional.  



 

 Accions de la mesa catalana per la pau i drets humans per Colòmbia. 

 Acompanyament en la consolidació de processos de pau, és una línia de treball encara 

no desenvolupada, que es dona al País Basc. 

 Prevenció de totes les formes d’extremisme violent de tal manera que l’aplicació 

practica d’una determinada  política antiterrorista respecti sempre els drets humans.  

 La participació en processos de desmilitarització i desarmament, que la població 

catalana i les ONG,s estan sensibilitzades al respecte, conjuntament amb les accions 

que es duguin a terme amb l’ONU.  

 Actuacions de democratització, descentralització, governabilitat que es duen a terme en 

certes administracions: 

o Descentralització política, creació d’ajuntaments, compartir un govern 

descentralitzat. 

o Democratització, promoció d’uns estàndards democràtics.  

o Governabilitat, donar suport a processos participatius, fer campanyes amb 

transparència, evitar la corrupció política. 

 Les ONG,s i moviments socials que intervenen en zona de conflictes com a mediadors. 

 Les ONG,s i moviments socials que intervenen en conflictes des de la no violència, 

enviant brigades per donar suport a crear moviments socials des de la mobilització 

ciutadana i la resistència no violenta, és una altre manera de transformar conflictes en 

no violència. 

 Des de les ONG,s els últims 6 anys han fet el canvi de dir “volem ser organitzacions que 

contribueixen a la pau, a la no violència”, virant la mirada cap a casa nostra. Això és el 

que coneix com a justícia global. Des d’ aquesta perspectiva es dediquen a fer 

incidència, és a dir, canviar lleis del territori perquè  aquesta llei respecti  els valors dels 

drets humans. 

 Difusió, de l’acció no violenta a Catalunya, objectors de consciencia, mobilització 

ciutadana (activisme, col·lectius ...). 

 Divulgació per la pau, en temes de pau, intervenen l’educació, mitjans de comunicació, 

administracions publiques, ONG,s i moviments socials..   

 Cada vegada hi ha més empreses del sector privat, que es treuen certificats, per 

garantir que la seva producció compleix amb els estàndards dels drets humans. 

 Actualment la ciutadania demostra estar més sensibilitzada gràcies a l’educació de la 

pau, exemples d’això són: la cultura de les empreses, la contractació del personal, la 

compra pública responsable,  les certificacions de compra justa. Es va aconseguint a 

través de campanyes de sensibilització per canviar pautes de consum, d’estalvi, treball, 

dutes a terme per ONGs i activistes. 



 

 

5.2 Tendències i reptes de futur de cara la visió 2030 

Les tendències aportades que es consideren que no serien adients des d’una visió 2030 

són les següents: 

 Actualment, sembla que la tendència estigui marcada per l’Agenda 2030. No obstant, 

cal destacar que aquesta agenda no fa una mirada crítica de com els estats fomenten la 

violència i això comporta un desajustament entre l’Agenda 2030 i les actuacions de pau. 

En definitiva, s’afirma que l’Agenda 2030 no reflecteix ni incorpora la importància del 

tema de la Pau i tampoc no el prioritza. 

A partir de les anteriors tendències, el debat va permetre establir quins haurien de ser els 

reptes de futur per treballar en base a una visió 2030: 

 De forma general, i en base a les tendències anteriors, caldria marcar-se com a repte 

prioritari el fet d’incorporar l’àmbit de la Pau en la Visió 2030 en tot el seu 

protagonisme. 

 Alguns dels reptes es centren en la rellevància i el paper de determinats agents. En 

aquest sentit, caldria enfortir les ONGs que treballen en temes de Pau i ampliar-ne la 

base social. D’altra banda, també seria necessari incorporar agents que tradicionalment 

no es relacionen amb l’àmbit de la Pau, però que treballen en temes relacionats amb el 

mateix. 

 Un altre repte important es centraria en transversalitzar l’àmbit de la Pau i tots els 

temes que incloure en les polítiques públiques. I de forma complementària, promoure 

polítiques públiques de pau. 

 Es proposa també incorporar la "PAU" en àmbits com l’economia social i solidària. 

 Seria necessari un treball més a fons en conflictes generats per l'accés als recursos, 

doncs són conflictes que poden anar en augment en el temps. 

 Un eix bàsic de futur ha de ser també l’educació en ciutadania global de tota la 

població. 

 Cal treballar per la innovació de mecanismes, d’intervenció en conflictes interns. 

 Tenir una mirada local-internacional que vagin lligades, que es complementin. 

 Una altra línia de treball a tenir present en el futur ha de ser la prevenir de l'extrema 

dreta, de l’extremisme violent, així com fer front a l’autoritarisme. 

 En un sentit complementari a l’anterior, caldria una democratització de les relacions 

internacionals (ONU). 

 I, de forma més genèrica, mantenir i ampliar l’acció que s’està duent a terme 

actualment. 



 

Els instruments, eines i estratègies recollides per assolir els reptes de futur han estat els 

següents: 

 Fomentar el diàleg entre cultura, pau i tecnologia. 

 Reduir la burocratització en el sector, per tal de fer-lo més eficient. 

 Construir polítiques públiques de pau. 

 Fer intercanvi de bones pràctiques entre els projectes que es duen a terme per tal que 

serveixin d’experiència aprofitable i replicable. 

 Crear nous mecanismes d’intervenció en conflictes interns monopolitzats pel propi 

estat on es dóna el conflicte (per exemple, ampliar la protecció que té el personal de les 

ambaixades a les ONGs). 

 

6. Resum de resultats 

A continuació, es mostren els mapes visuals fets a mode de conclusió dels dos moments de 

debat de la sessió. 
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SITUACIÓ ACTUAL 
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TENDÈNCIES DE FUTUR NO ADIENTS , REPTES A PLANTEJAR I EINES PER ASSOLIRLOS1 

 

                                                      

1 En negre les tendències no adients a la Visó 2030, en blau els reptes a plantejar i en verd les eines i instruments per assolir-los. 
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7. Valoració del funcionament de la dinàmica i altres observacions 

La dinàmica prevista ha sofert un petit canvi de format, degut al reduït nombre 

d’assistents, fent ambdós debats programats en plenari i no utilitzant en cap d’ells l’opció 

prèvia de debat grupal. 

A continuació es mostra un núvol elaborat a partir de la qüestió realitzada a les persones 

assistents: “Què sentiu en aquest moment, quina paraula definiria millor el vostre sentiment 

actual després de finalitzada la sessió?”, que pot servir de visualització del que ha pogut 

aportar la sessió a nivell personal a les persones assistents. 
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8. Annexos 

8.1 Presentació utilitzada per a la sessió 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


