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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.
Aquest document descriu el procés participatiu dissenyat per a l’elaboració del Pla director
de cooperació al desenvolupament 2023-2026 (en endavant, el Pla director).

2. Antecedents
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.
Concretament, ateses les particularitats de la política cooperació al desenvolupament, on
participen una pluralitat i diversitat d’actors arreu del territori a Catalunya, així com als països
socis en què aquesta s’implementa, es considera imprescindible definir bé el mapa d’actors i
dissenyar amb especial cura un procés que garanteixi la seva participació efectiva i una bona
comunicació entre les parts interessades al llarg del mateix.
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3. Objectius del procés participatiu
L’objectiu d’aquest procés de participació és el d’aconseguir un Pla director de qualitat, és a
dir, un Pla que respongui a les capacitats, les necessitats, els reptes i les oportunitats
existents, tant a Catalunya com als països socis, i en l’àmbit global, per promoure una política
de cooperació al desenvolupament eficaç i amb impacte en els sectors, poblacions i territoris
en què es focalitzin els esforços de la Generalitat.
Així mateix, mitjançant aquest procés participatiu es vol promoure el diàleg i l’intercanvi entre
els actors sobre la política de cooperació, i concretament sobre la seva expressió en el Pla
director, millorant la relació i el coneixement mutu entre actors i assegurant major legitimitat i
apropiació del nou Pla director. Específicament, el procés té l’objectiu d’enriquir la diagnosi de
la situació actual i de generar espais de debat i intercanvi entre actors que permetin identificar
i recollir propostes per millorar l’elaboració del Pla director 2023-2026.
Així, els objectius del procés participatiu es descriuen com:
Objectius generals:
1. Sustentar un Pla director de qualitat, que promogui una política de cooperació al
desenvolupament eficaç i d’impacte.
2. Assegurar la màxima apropiació del Pla director per part dels actors de la cooperació
catalana.
3. Enfortir les relacions i l’intercanvi amb els agents implicats en la política de cooperació
al desenvolupament.
Objectius específics:
1. 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.
2. Recollir propostes per millorar i enriquir el Pla director de cooperació al
desenvolupament 2023-2026.
3. Donar veu a tots els actors implicats sobre els lineaments principals de la política de
cooperació al desenvolupament de la Generalitat.

4. Eixos de debat del procés participatiu (De què parlarem?)
El procés participatiu s’estructura en els següents eixos de debat, que organitzen i configuren
els elements principals de contingut del Pla director que es sotmeten a participació en el
procés participatiu.

4

Els eixos de debat són:
Eix de debat 1

Prioritats estratègiques
Aquest eix tracta sobre el com, el què i l’on de la política de cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
El com es refereix a les formes de treball o línies estratègiques, en què s’han
vingut organitzant tradicionalment les actuacions de la cooperació catalana,
d’acord amb les seves grans orientacions – acció humanitària, educació per
al desenvolupament (EpD) i desenvolupament (tant de col·lectius, territoris i
pobles, com contribucions al desenvolupament global).

Descripció

El què es refereix a en quins àmbits temàtics o sectors, i en quines prioritats
dins d’aquests, s’haurien de centrar les actuacions de la política de
cooperació en el proper quadrienni, partint de la premissa de que cal
maximitzar l’eficàcia i l’impacte dels recursos disponibles de cooperació, com
ara identificar prioritats que puguin ser comunes a les diferents línies.
L’on es refereix a en quines zones geogràfiques (països, pobles, regions,
escala global) i/o a quins col·lectius vulnerables es destinaran prioritàriament
els recursos de les actuacions de desenvolupament i d’acció humanitària.
 Llei 26/2001, de 31 de desembre de cooperació al desenvolupament,
article 5. Prioritats

Documents de
referència

 Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, pàg. 28-40
per prioritats de Desenvolupament i pàg. 40-46 per prioritats d’EpD.
 Fitxa resum resultats avaluació Eix 1 Diagnosi
 Document de recomanacions per l’Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament del Consell de Cooperació al Desenvolupament

Sessions
deliberatives
vinculades

1.
2.
3.
4.

Eix de debat 2

Participació dels agents, aliances clau i instruments

Descripció

Desenvolupament: prioritats sectorials i geogràfiques
Educació per al desenvolupament
Acció humanitària
Reptes globals del desenvolupament

Aquest eix tracta sobre la governança del sistema de la política de
cooperació catalana, entesa com la coordinació, l’articulació entre actors i la
participació efectiva del conjunt d’actors del territori català – en la seva
diversitat i valor afegit diferenciat - a la política de cooperació catalana.
Explora les formes, relacions, els mecanismes i instruments que calen per
millorar la governança de la política de cooperació des d’una perspectiva
inclusiva i multi-actor que incorpori la diversitat del territori.
Específicament aborda les qüestions en relació amb la governança del
sistema, la coordinació i col·laboració i complementarietat amb els governs
locals i ens supramunicipals, la participació dels agents de la cooperació des
d’un perspectiva de cohesió territorial, i la incorporació de nous actors.
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Eix de debat 2

Participació dels agents, aliances clau i instruments
 Llei 26/2001, de 31 de desembre de cooperació al desenvolupament,
Article 23; Article 24; Capítol IV (art. 25, art. 29, art. 30)
 Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, III.
Governança del sistema (pàg. 57-68)

Documents de
referència

 Fitxa resum resultats d’avaluació Eix 2 Diagnosi
 Document de recomanacions sobre el Model de Cooperació del Consell
de Cooperació al Desenvolupament (recomanacions 4, 5, 6 i 7)
 Protocol de funcionament intern dels consells de participació ciutadana
de la Generalitat. Document de treball (Departament d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència)

Sessions
deliberatives
vinculades

5. Governança del sistema: participació i articulació dels actors
6. Agents, aliances clau i instruments:
6.1. Sessió amb actors de la demarcació de Lleida
6.2. Sessió amb actors de la demarcació de Girona
6.3. Sessió amb actors de la demarcació de Tarragona
6.4. Sessió amb actors de la demarcació de Barcelona

Eix de debat 3

Una cooperació transformadora i amb impacte

Descripció

Aquest eix tracta sobre com impulsar el caràcter transformador de la
cooperació de la Generalitat de Catalunya. El Pla director vigent, així com en
planificacions anteriors, han apostat per l’Enfocament de gènere i basat en
drets humans (EGiBDH) i el treball per a la coherència de polítiques per al
desenvolupament (CPD), com dos dels elements fonamentals per una
cooperació que abordi les causes de les injustícies globals, les desigualtats
i la pobresa i promogui canvis sistèmics. Ambdós s’han anat consolidant i
són ja trets distintius de la política de la Generalitat en aquest àmbit. Amb
vistes a la propera planificació, es vol avançar en l’impacte i el caràcter
transformador de la cooperació al desenvolupament, amb la incorporació de
la perspectiva decolonial i la seva implementació, i l’impuls del coneixement,
la recerca i la innovació.
 Llei 26/2001, de 31 de desembre de cooperació al desenvolupament,
article 4.3 c) i article 4.3 d)

Documents de
referència

 Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, 3. Cooperació
transformadora i qualitat (pàg.21-24); pàg. 50 i 53
 Fitxa resum resultats avaluació Eix 3 Diagnosi
 Document de recomanacions sobre el Model de Cooperació del Consell
de Cooperació al Desenvolupament

Sessions
deliberatives
vinculades

7. Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge dels actors del
Sud Global
8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement
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Eix de debat 4

Disseny i seguiment del Pla director
[eix de debat només a la fase de diagnosi]
Aquest eix tracta aspectes en relació al disseny del propi Pla director, de
forma que aquest sigui adequat des del punt de vista del seu seguiment i
avaluació. Inclou aspectes com la definició d’una lògica de canvi, la
formulació d’objectius clars, l’elaboració d’indicadors de seguiment, i a la
recollida i processament de les dades.

Descripció

 Llei 26/2001, de 31 de desembre de cooperació al desenvolupament,
article 8 i 9
Documents de
referència

 Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022,
4. Planificació, seguiment i avaluació (pàg.24-25)
 Fitxa resum resultats avaluació Eix 4 Diagnosi

Sessions
deliberatives
vinculades

Aquest eix de debat s’ha abordat principalment a la Fase de diagnosi del
procés participatiu. Tanmateix els elements de la diagnosi respecte a aquest
eix es tractaran de forma transversal a les sessions deliberatives dels altres
eixos.

5. Mapa d’actors (Amb qui debatrem?)
El procés participatiu és ampli abastant l’àmbit territorial de Catalunya i dels principals
països socis de la cooperació catalana, així com una diversitat d’actors implicats. El mapa
d’actors permet assegurar la diversitat de veus que tenen alguna cosa a dir en el procés
participació, així com facilitar les convocatòries i maximitzar els esforços de difusió promovent
així una major participació d’agents al procés participatiu.
Els principals actors a Catalunya són:
Perfils
Perfil 1

Perfil 2
Perfil 3

Les ONGD catalanes dels àmbits de desenvolupament i l’acció humanitària, de
l’Educació per al Desenvolupament, la pau i els drets humans, i les entitats de
segon nivell que les representen
Altres organitzacions de la societat civil (entitats del tercer sector social, de
l’economia social i solidària, etc.)
Agents econòmics, socials i professionals (món empresarial, sindical i col·legis
professionals)

Perfil 4

Administració local (governs locals i ens supramunicipals)

Perfil 5

Les universitats, centres d’estudis i centres de recerca catalans

Perfil 6

Grups socials com joventut, dones i població immigrada a Catalunya

Perfil 7

Persones expertes en cooperació al desenvolupament i/o àmbits sectorials
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Perfil 8

La ciutadania, en general

Els principals actors implicats als principals països socis són:
Perfils
Perfil 1

Les administracions públiques sòcies de la cooperació catalana en els països

Perfil 2

Les organitzacions de la societat civil dels països

Perfil 3

Organismes multilaterals i cooperacions bilaterals rellevants presents als països

Es treballarà un mapa d’actors detallat per identificar els actors específics dins de cada grup i
en relació a cada eix de debat, amb els perfils i els contactes corresponents per a les
convocatòries de les sessions deliberatives.

6. Com ho farem? El disseny del procés participatiu
El procés participatiu s’estructura en 4 fases, les quals integren diversos mecanismes de
participació, que s’exposen a continuació:
Fase I. Informació
Període: abril – maig 2022
Objectiu: Aquesta fase té com a objectiu donar a conèixer a tots els actors interessats en la
política de cooperació al desenvolupament, així com a la ciutadania en general, els objectius
del procés participatiu, les seves fases, les formes de participar-hi, i la durada del període de
participació. La fase d’informació s’inicia amb la presentació del calendari del procés
participatiu als òrgans reglats de coordinació, consulta i participació de la política de
cooperació al desenvolupament.
A través de les eines de comunicació i informació adients s’informarà durant tot el procés
participatiu dels eixos del debat, de com participar a les diferents fases, i del desenvolupament
general del procés.
Actors convocats: òrgans col·legiats de consulta i participació de la política de cooperació al
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (CICD, CCD, CCEL, CCFP)
Mecanismes de participació: no aplica
Fase II. Propostes de diagnosi
Període: 5 - 27 de maig 2022
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Objectiu: Aquesta fase té com a objectiu valorar amb els actors de la cooperació catalana el
disseny i la implementació del present Pla director de cooperació al desenvolupament 20192022 i, en general, enriquir la diagnosi de situació i de context de la política de cooperació al
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
El document de referència per a aquesta fase és l’informe d’avaluació a mig termini del Pla
director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022, que presenta una sèrie d‘anàlisis,
conclusions i recomanacions que seran contrastades i enriquides amb les aportacions dels
actors a través de propostes en línia en aquesta plataforma.
Les aportacions rebudes seran tingudes en compte en l’elaboració del document de base del
Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, i per nodrir el debat en les sessions
deliberatives.
Actors convocats: actors a Catalunya (tots els perfils)
Mecanismes de participació: participació en línia a través del Portal Participa, per fer
propostes de diagnosi al voltant dels 4 eixos de debat amb el suport de les fitxes de síntesi
dels resultats i recomanacions de l’avaluació a mig termini del PD 201-2022.
Fase III. Sessions deliberatives amb actors
Període: 13 de juny a 22 de juliol 2022
Objectiu: Aquesta fase té com a objectiu recollir les propostes dels actors interessats en la
política de cooperació al desenvolupament, així com de la ciutadania en general, sobre els
lineaments principals del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, a partir
d’un document de base.
Mecanismes de participació:
a) Sessions de debat en format presencial o virtual
Descripció: es realitzaran 11 sessions deliberatives amb els actors a Catalunya. Les
sessions permetran promoure el debat i identificar propostes amb els actors al voltant
dels 3 eixos de debat d’aquesta fase. Les sessions seran dinamitzades per una
empresa especialitzada.
Actors convocats: actors a Catalunya (tots els perfils)
Contingut: El contingut de les sessions desenvoluparan diversos temes de cada un
dels 3 eixos de debat. Totes les sessions inclouran l’Enfocament de gènere i basat en
Drets Humans (EGiBDH) de forma transversal, tant en la dinamització com en el
desenvolupament dels continguts i els debats.
Les sessions, organitzades per a cada eix de debat són les següents:
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Eix 1. Prioritats estratègiques
Sessió 1. Desenvolupament: prioritats sectorials i geogràfiques
Format: Virtual

Lloc: ZOOM

Dia: 28/06/2022 de 17.30-19.30h

Breu descripció:
La sessió tractarà de les prioritats sectorials i geogràfiques de la nova planificació, a
partir de la identificació d’uns àmbits d’intervenció clau (drets humans, drets humans
de les dones i foment de la pau i prevenció de conflictes) i de com millorar la seva
eficàcia en el proper cicle de planificació.
Sessió 2. Educació per al desenvolupament
Format: Virtual

Lloc: ZOOM

Dia: 30/06/2022, 17.30-19.30h

Breu descripció:
La sessió se centrarà en debatre sobre l’educació per al desenvolupament (EpD)
de la Generalitat, amb especial atenció a l’evolució doctrinària i pràctica que
aquesta ha experimentat en els darrers anys. S’abordaran qüestions clau com el
marc conceptual i la innovació, la priorització de formats i temàtiques d’alt impacte,
o l’articulació de aliances en les dimensions on caldria accelerar el treball conjunt.

Sessió 3. Acció humanitària
Format: Virtual

Lloc: ZOOM

Dia: 1/07/2022, 10.00-12.00h

Breu descripció
La sessió té com a objectiu debatre l’enfocament de les actuacions de la Generalitat
de Catalunya en matèria d’acció humanitària i d’emergència durant el proper
quadrienni.
La proposta de recuperar una línia estratègica diferenciada d’acció humanitària es
fonamenta en l’argument de recobrar una forma de treball organitzada en base a
objectius estratègics i amb una previsió de recursos propis en línia amb les bones
pràctiques internacionals.
A la sessió els agents del sector podran debatre sobre quina és la “marca” /
expertesa de la cooperació de la Generalitat pel que fa als sectors d’intervenció de
l’acció humanitària, i quins aspectes funcionals calen desenvolupar el proper
quadrienni per a una actuació humanitària amb valor afegit, eficaç i de qualitat
(acreditacions; instruments; mecanismes de finançament; etc. ).
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Sessió 4. Reptes globals del desenvolupament
Format: Virtual

Lloc: ZOOM

Dia: 4/07/2022, 17.30-19.30h

Breu descripció:
La sessió abordarà diversos àmbits de treball relacionats amb els reptes globals,
és a dir, problemàtiques complexes que van més enllà de les possibilitats
d’actuació d’un estat o territori individual, i que requereixen una concertació àmplia
d’actors, el foment de la governança global i els acords internacionals. La sessió
es focalitzarà específicament en els reptes de la salut global, la sostenibilitat
ambiental, i les migracions i el refugi.
.
Eix 2. Participació dels agents, aliances clau i instruments
Sessió 5. Governança del sistema: articulació i participació dels actors
Format: Virtual

Lloc: ZOOM

Dia: 5/07/2022, de 10.00 a 12.00h

Breu descripció:
La sessió se centrarà en el sistema de governança de la política de cooperació al
desenvolupament de la Generalitat, amb especial atenció a la millora de la
participació dels actors de la cooperació catalana i de la coordinació i la
complementarietat. Alguns dels aspectes que es tractaran són l’aposta pel reforç
dels elements deliberatius del sistema, la flexibilització i adaptabilitat, la necessitat
d’incloure tots els actors rellevants, la innovació social i la digitalització.

Sessió 6. Agents, aliances clau i instruments.
Format: Presencial
Sessió 6.1 - Lloc: Lleida ciutat
Sessió 6.2 - Lloc: Girona ciutat
Sessió 6.3 - Lloc: Tarragona ciutat
Sessió 6.4 - Lloc: Barcelona ciutat

Dia: 6/07/2022 de 17.30-19.30h
Dia: 11/07/2022 de 17.30-19.30h
Dia: 13/07/2022 de 17.30-19.30h
Dia: 14/07/2022 de 17.30-19.30h
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Breu descripció:
Aquesta sessió, que es desenvoluparà en 4 sessions presencials amb els actors
de cadascuna de les quatre demarcacions, permetrà debatre sobre com fomentar
l’impuls i la implementació de polítiques i actuacions de cooperació al
desenvolupament en el conjunt del territori català. Aquestes sessions abordaran
aspectes sobre com treballar conjuntament, en coordinació i complementarietat,
les diferents administracions catalanes, per a l’impuls de la cooperació
municipalista, com fomentar i reforçar el teixit associatiu arrelat als diferents
territoris per impulsar actuacions transformadores en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament, i com capitalitzar la diversitat d’actors de la societat catalana
que treballen per a la justícia social i la promoció i defensa dels drets humans des
d’una perspectiva local-global.

Eix 3. Una cooperació transformadora i amb impacte
Sessió 7 Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge dels actors del
Sud Global
Format: Virtual

Lloc: ZOOM

Dia: 18/07/2022 de 17.30-19.30h

Breu descripció:
La sessió té com a objectiu debatre de quina manera la cooperació catalana pot
incorporar de manera progressiva la perspectiva decolonial en les seves
intervencions. Aquest paradigma defensa situar als actors del Sud global en la
centralitat de la presa de decisions sobre la cooperació al desenvolupament,
dotant-los de més autonomia i independència respecte al Nord global. Promou un
canvi de relacions basades en la horitzontalitat i que es tinguin en compte
l’expertesa i les competències del Sud global. La perspectiva decolonial va de la
mà de conceptes com l’existència del racisme i el patriarcat en les estructures que
sostenen la cooperació al desenvolupament.
L’objectiu és debatre quins canvis són els més urgents i necessaris per avançar en
aquesta línia el proper quadrienni, tot reflexionant sobre fins a quin punt la política
de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya contribueix a
que les relacions de desigualtat es mantinguin i sostinguin en el temps.
Sessió 8 Una cooperació basada en la recerca i el coneixement
Format: Virtual

Lloc: ZOOM

Dia: 20/07/2022, 10.00-12.00h
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Breu descripció:
Aquesta és una prioritat del Pla director actual, ben identificada, i que ha de ser
objecte d’un treball d’implementació definit i concret, des de l’inici de la nova
planificació.
Es planteja un debat entre els actors dels àmbits del coneixement –universitats,
recerca... – per trobar propostes i fórmules que permetin, des de la política de
cooperació, contribuir a mobilitzar la gran capacitat d’aquests sectors catalans
envers el desenvolupament global. Propostes i fórmules concretes, alhora que
referides als diversos punts de trobada –recerca i desenvolupament, educació per al
desenvolupament, educació superior, transferència de coneixement, cooperació
educativa ... – entre la cooperació al desenvolupament i el coneixement.

b) Propostes al Portal Participa
Descripció: en paral·lel a les sessions deliberatives es recolliran aportacions dels
actors de cooperació catalana a través del component de Propostes del Portal
Participa de la Generalitat de Catalunya.
Contingut: l’objectiu principal és recollir aportacions dels actors de cooperació
catalana que no puguin assistir a les sessions deliberatives entorn el nou pla director.
Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el
nou pla director. Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades
per a cada àmbit temàtic de les sessions. En el cas que es vulgui afegir algun document
adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos
de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la
proposta feta.
Actors convocats: actors a Catalunya (tots els perfils)
c) Sessions d’intercanvi i concertació amb els països socis
Descripció: Es realitzarà una sessió d’intercanvi i concertació per país amb els actors
dels principals països socis de la cooperació catalana. Les sessions seran
dinamitzades, si escau, per personal representant de l’ACCD al país soci.
Contingut: El contingut de les sessions amb actors dels països socis nodriran
principalment l’Eix de debat 1 Prioritats estratègiques, concretament la part de prioritats
sectorials i geogràfiques de la cooperació de la Generalitat a cada un dels països socis;
l’Eix de debat 2 Participació dels agents, aliances clau i instruments, en relació amb
les aliances i instruments clau de cooperació amb els països socis; i l’Eix de debat 3
Una cooperació transformadora i amb impacte, en relació amb la incorporació de la
perspectiva decolonial i el lideratge dels actors del Sud Global.
Actors convocats: actors dels països socis (tots els perfils)
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Fase IV. Retorn
Període: 5 de setembre – 31 d’octubre
Objectiu: Aquesta fase té com a objectiu fer arribar els resultats del procés participatiu a tots
els participants i agents, així com explicar com s’han considerat i tractat les diferents
aportacions rebudes.
Actors convocats: actors a Catalunya (tots els perfils) i actors dels països socis (tots els
perfils)
Mecanismes de participació: Veure apartat 11

7. Grup motor (Qui vetllarà pel procés?)
La creació d’un grup motor ajudarà a vetllar pel bon disseny i execució del procés participatiu.
El grup motor té les funcions de:




Conèixer el disseny i validar la qualitat i la neutralitat del procés.
Reconèixer les entitats de referència i fer-les col·laboradores del procés.
Ajudar a l’impuls del procés en un sentit ampli (difusió, convocatòria d’agents, etc.).

Aquest grup motor també suscitarà la confiança i la implicació de les entitats de referència
del sector durant el procés.
Grup motor
Departament d’Acció Exterior i
Govern Obert

1. Débora Miralles, Secretaria d’Acció Exterior del Govern

DG de Cooperació al
Desenvolupament (unitat
promotora)

2. Javier Sánchez, responsable de planificació, seguiment i
avaluació
3. Lupe Moreno, cap de Servei de Coordinació i participació

Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament

4. Marta Grau, Cap de l’àrea de comunicació

Consell de Cooperació al
Desenvolupament

5. Carme Campoy, presidenta del Consell de Cooperació al
Desenvolupament

Consell Català de Foment de la
Pau

6. Representant del Consell Català de Foment de la Pau

Representant del món local

7. David Minoves, director del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD)

Representants de les
universitats

8. Gemma Xarles, en representació del Consell
Interuniversitari de Catalunya

Representants des les ONGD

9. Àlex Guillamón, en representació de Lafede.cat –
organitzacions per a la Justícia Global
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10. Víctor Llàcer, en representació de la Coordinadora
d’ONGD i aMS de Lleida
11. Àngel Vàzquez (suplent Núria Palomar), en
representació de la Coordinadora ONG Solidàries de
comarques gironines i Alt Maresme

8. Límits del procés participatiu
Es detallen en aquest apartat els aspectes que no es debatran en el procés participatiu per
motius pressupostaris, temporals, polítics, etc. Definir clarament quins són els límits de la
participació és clau per a que les expectatives externes sobre el debat siguin correctes i
adequades a la realitat i abast del procés participatiu.
Límits del procés participatiu

Límits legals

- Les finalitats, els principis i els valors de la política de cooperació
establerts a la Llei 26/2001, de 31 de desembre de cooperació al
desenvolupament

Límits tècnics

- Actuacions elegibles com a Ajut Oficial al Desenvolupament, segons
els criteris del CAD/OCDE
-

Límits polítics

La focalització i la concentració dels recursos a un nombre limitat de
sectors i països, evitant així la dispersió dels recursos de la
cooperació i una major eficàcia i impacte.

9. Pla de comunicació
Objectius de la comunicació





Explicar el procés participatiu
Fomentar la participació del sector de la cooperació
Fomentar la participació ciutadania en general
Posar en relació el procés participatiu amb l’elaboració del Pla director

Cronograma




Maig 2022: donar a conèixer el portal participa.gencat.cat.
Juny-juliol 2022: difondre les sessions deliberatives amb els actors, fomentar la
participació.
Setembre-octubre 2022: explicar el retorn del procés i la incorporació al pla director.
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Canals de difusió
Canal 1

Portal participa.gencat.cat

Canal 2

Web Exteriors

Canal 3

Web Cooperació

Canal 4

Xarxes socials Exteriors: Twitter, Instagram, Facebook

Canal 5

Xarxes socials Cooperació: Twitter, Instagram, Facebook

Canal 6

Mitjans de comunicació

Actuacions i materials per a la campanya de comunicació


Targetons i altres creativitats per a difondre el procés genèricament a xarxes socials,
així com les activitats i continguts més específics



Seguiment a xarxes socials



Capçaleres per a web i xarxes socials per a donar unitat visual a la campanya



Notícies i notes de premsa informant de l’inici, l’evolució i el tancament del procés
participatiu al públic general



Entrevistes dels responsables polítics explicant a mitjans de comunicació la
importància de tirar endavant el procés que alimenti el pròxim Pla director



Vídeo d’animació sobre com participar en el procés

10. La resposta i el compromís de la DGCD
Compromisos de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament respecte als
resultats del procés participatiu
Aquí es presenten les accions i mesures de retorn a la ciutadania respecte a les decisions
preses a la llum del procés participatiu.
Compromisos
Compromís 1

Elaborar un informe explicant quines mesures s’han incorporat i
quines no, amb les corresponents justificacions.

Compromís 2

Difusió dels informes de resultats i de retorn

11. Equip humà
En aquest apartat s’identifiquen les persones de l’equip tècnic i polític que seran responsables
de les diferents tasques associades al procés participatiu.
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Persones

Responsabilitat

Director General

Definir les directrius del procés participatiu i del document de
base del Pla director 2023-2026 que es sotmetrà a participació,
establir els límits del debat, -especialment els polítics - assistir
les sessions informatives, i fer el retorn als actors i a la
ciutadania.

Cap del Servei de
Coordinació i
Participació

Impulsar i supervisar el disseny i la implementació del procés
participatius. Vetllar per l’elaboració de tots els productes del
procés (marc de referència, mapa d’actors, informes
addicionals, etc.). Adaptar els límits establerts pel responsable
polític al contingut objecte del debat participatiu. Assistir als
tallers presencials, quan escaigui. Interlocució amb empresa
dinamitzadora. Proposar el suport logístic. Assegurar el retorn
a les aportacions del procés participatiu. Participar en
l’elaboració de documents i continguts tècnics en els àmbits de
treball del Servei de Coordinació i Participació.

Impulsar i supervisar el disseny i l’elaboració dels lineaments,
continguts i documents tècnics necessaris per als debats amb
els actors (documents de treball per a cada sessió, continguts
tècnics a publicar en espais virtuals, etc.), inclòs el document
Cap del Servei de de retorn de les diferents fases del procés participatiu. Adaptar
Planificació, Seguiment les orientacions tècniques establertes pel responsable polític
i Avaluació
als continguts objecte del debat participatiu. Assegurar la
integració de les aportacions i contribucions dels actors en la
següent fase d’elaboració del Pla director (preparació d’una
proposta de Pla director, a informar pels òrgans consultius).

Personal tècnic del
Servei de Coordinació i
Participació

Produir els materials per al debat (marc de referència, mapa
d’actors, informes addicionals, etc.), assistir als tallers
presencials, interlocució amb empresa dinamitzadora per la
preparació de les sessions, revisar els informes de resultats de
les sessions i preparar el document de retorn. Facilitar el suport
logístic. Vetllar per la qualitat dels continguts de l’espai web
Participa i la seva actualització.

Participar en l’elaboració dels continguts i documents tècnics
necessaris per als debats amb els actors, i participació a
l’elaboració dels documents de retorn del procés participatiu.
Personal tècnic del Suport a la supervisió general de la producció de continguts
Servei de Planificació, tècnics, i interlocució amb l’empresa consultora que dona suport
Seguiment i Avaluació
a l’elaboració del Pla director. Interlocució amb la Tècnica del
Servei de Coordinació i Participació, per omplir les necessitats
de continguts que es vagin produint.
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Representants de
l’ACCD en relació a les
sessions al països
socis

Assessorar sobre el format de les sessions d’intercanvi i
concertació als països socis i sobre el mapa d’actors, facilitar
suport logístic en la convocatòria i organització de les sessions,
i participar-hi.

Tècnic de la DG de
Participació

Assessorar i orientar, quan escaigui, a la unitat promotora
durant tot el procés participatiu. Gestionar el contracte i
supervisar el treball de l’empresa dinamitzadora.

Gabinet de
comunicació del
departament de la
unitat promotora

Produir la campanya de difusió i comunicació del procés
participatiu, i promoure la difusió a premsa, xarxes, butlletins.
del procés participatiu.
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