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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 de debat:
Eix 1. Prioritats estratègiques.
Eix 2. Participació dels agents, aliances clau i instruments.
Eix 3. Una cooperació transformadora i amb impacte.
Eix 4. Disseny i seguiment del Pla director (eix de debat només per a la fase de diagnosi)

1.4 Fases del procés participatiu

Les diferents fases en que s’ha organitzat el procés persegueixen els següents objectius
específics:
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1.

Fase d'informació. 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.

2.

Propostes de diagnosi. Valorar amb els actors de la cooperació catalana el
disseny i la implementació del present Pla director de cooperació al
desenvolupament 2019-2022 i, en general, enriquir la diagnosi de situació i de
context de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya.

3.

Fase deliberativa. 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 20232026, a partir d’un document de base. Aquesta és la fase on s’inclouen les
sessions deliberatives que són objecte d’aquest informe.
Concretament, la deliberació s’ha materialitzat a través d’onze sessions centrades
en els següents àmbits temàtics:
Sessió 1. Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica
Sessió 2. Educació per al desenvolupament
Sessió 3. Acció Humanitària
Sessió 4. Reptes globals del desenvolupament
Sessió 5. Governança del sistema: articulació i participació dels actors
Sessions 6. Agents, aliances clau i instruments
o

Sessió 6.1. Amb actors de la demarcació de Lleida

o

Sessió 6.2. Amb actors de la demarcació de Girona

o

Sessió 6.3. Amb actors de la demarcació de Tarragona

o

Sessió 6.4. Amb actors de la demarcació de Barcelona

Sessió 7. Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del
Sud Global
Sessió 8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement
Gairebé totes les sessions es realitzen a nivell virtual, a excepció de les 6 que es
fan a nivell presencial.
4.
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Fase de retorn. 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.
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1.5 Dinàmica de la sessió 3
La dinàmica seguida durant la sessió deliberativa 1 ha seguit la següent estructura:
1.

Benvinguda i contextualització del procés

2.

Priorització i debat entorn les prioritats de govern per al nou pla director en
relació a la temàtica en qüestió

3.

Debat grupal entorn aspectes clau de l’àmbit temàtic en qüestió

4.

Compartició en plenari de les aportacions dels debats grupals

5.

Cloenda i avaluació

Les preguntes que han orientat el debat entorn els aspectes clau (punt 3) han estat les
següents:
•

En què s’hauria de focalitzar l’estratègia d’Acció Humanitària de la Generalitat,
considerant el valor afegit de la cooperació catalana (resposta d’emergència, crisis
de llarga durada, crisis oblidades, sectors d’intervenció...)?

•

On és més important la coordinació i complementarietat d’actors d’AH i quines
millores caldrien? Quin hauria de ser el paper del Comitè Català d’Ajut Humanitari
d’Emergència (CCAHE)?

•

Com es poden millorar els instruments (crides, sistema d’acreditacions, acords de
col·laboració)?

•

Com es pot incloure la mirada del sud en totes les fases de l’AH?
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2 Assistència i participació
2.1 Perfil de les persones participants
A la sessió, han participat un total de 12 persones.

Gènere de les persones participants
Persones participants

%

Homes

6

25%

Dones

11

75%

Total

17

100%

2.2 Llistat d’entitats participants
A continuació es presenta el llistat d’entitats participants a la sessió i el nombre de persones
participants en representació de cada entitat.
Llistat d’entitats participants
ENTITATS REPRESENTADES
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Nombre participants
(persones)

Assemblea de Cooperació per la Pau

1

Coordinadora d’ONGDs i AMS de Lleida

1

Coordinadora d'ONGs Solidàries de les comarques
gironines i l’Alt Maresme

1

Creu Roja Catalunya

1

Ajuntament de Barcelona (Direcció de Justícia Global i
Cooperació Internacional)

1

Educo

1

FARMAMUNDI

1

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

1

Fundació Ajuda en Acció

1
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ENTITATS REPRESENTADES

Nombre participants
(persones)

La Cooperativa Humanitària

1

Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global

1

Metges Sense Fronteres

1

Oxfam Intermon

1

Save the Children

1

Universitat de Lleida (UdL)

1

UNICEF Comitè Catalunya

1

UNRWA Catalunya

1

Total

16
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3 Recull d’aportacions
Les aportacions recollides a la present taula, s’estructuren en base als següents àmbits:
1.

Prioritats del govern per al proper quadrienni

2.

Focalització de l’Acció Humanitària

3.

Coordinació i complementarietat d’actors

4.

Millora d’instruments

5.

Inclusió de la Mirada del Sud

3.1 Prioritats per al proper quadrienni
3.1.1 Valoració de les prioritats del govern per al proper quadrienni
Les persones participants han fet una primera valoració de les prioritats del govern
plantejades per al proper quadrienni per a l’àmbit temàtic en qüestió. Els resultats d’aquesta
priorització indiquen que totes les prioritats es consideren adequades en general, sent les
considerades més adequades la “e” i “d”, seguides de “f”, “g” i “h”.
Valoració adequació prioritats del govern per al proper quadrienni en matèria de
desenvolupament: prioritats sectorials i geogràfiques

3.1.2 Altres prioritats recollides
D’altra banda, s’han incorporat altres prioritats que no es contemplaven en les anteriorment
plantejades. Les més esmentades han estat:
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•

Incloure el triple-nexus com a part de les prioritats (3 esmenes).

•

Evacuació sanitària en crisis humanitàries perllongades.

•

Incloure processos de rendició de comptes en terreny.

•

Incorporar expressament l’enfocament en drets d’infància, que no quedi englobat en
el de gènere i basat en drets humans.

•

Flexibilització i simplificació dels instruments i de la gestió.

•

Si es desenvolupa una feina intensa en Acció Humanitària, cal preveure instruments i
indicadors específics per avaluar el grau de localització de l’ajuda.

3.2 Focalització de l’Acció Humanitària
En relació a en què s’hauria de focalitzar l’estratègia d’Acció Humanitària de la Generalitat de
Catalunya, considerant el valor afegit de la cooperació catalana, les aportacions recollides han
estat les següents:
•

Mantenir el finançament, situació que no es pot aconseguir sense voluntat política.

•

Prevenció de conflictes a través dels propis governs locals.

•

A banda de donar respostes a les emergències i intervenir en crisis de llarga durada,
cal prioritzar la prevenció.

•

Focalitzar en crisis de llarga durada, conflictes enquistats, oblidats, focalitzant alhora
en Reducció de Risc de Desastres (RRD).

•

Les intervencions en crisis oblidades poden donar valor afegit (esmentat pels dos
grups).

•

Tenir en compte els problemes amb l'accés a les persones que pateixen aquestes
situacions (problema de la reducció de l’espai humanitari).

•

Posar l'èmfasi en el dret a la vida, independentment del tipus de crisis.

•

Demanar a les entitats que prioritzin els Core Humanitarian Standars (que impliquen
components de drets), així com el Do No Harm.

•

No incloure sectors d'intervenció prioritaris, doncs aquests queden determinats per
les necessitats de cada emergència.

•

En lloc de plantejar-nos una priorització dels sectors d’intervenció en matèria d’acció
humanitària, seria més apropiat tenir en compte eixos transversals: protecció de la
infància com a col·lectiu, gènere, etc. i incloure una mirada de protecció.

•

Les grans emergències interessen molt política i mediàticament. Tenen més impacte
en l'opinió pública que no pas impacte real però cal anar més enllà del tema mediàtic i
actuar amb valor afegit, amb corresponsabilitat, mirant com anar més enllà de
l'impacte mediàtic o com aprofitar-lo.

•

En justícia global.

•

En base a les capacitats de resposta existents de la Cooperació Catalana.

•

A través de l'avaluació de l'impacte i seguiment de les accions d'AH.
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•

En la incidència política.

•

En les poblacions més vulnerables.

•

En trobar espais per aconseguir consensos pensant en les persones.

•

Aplicar l’enfocament Nexus.

3.3 Coordinació i complementarietat d’actors
El debat entorn com es pot millorar la coordinació i complementarietat d’actors d’Acció
Humanitària i de les millores a tenir en compte, ha recollit les següents aportacions:
•

Tenir preparats amb anterioritat a les emergències certs instruments d’actuació com
ara les Crides; protocols que permetin prevenir; etc.

•

Aprofundir en el mecanisme de la crida.

•

Les Universitats estan elaborant un Pla Integral d'Universitats i Refugi; seria
interessant establir aliances més clares amb la Generalitat per compartir eines d'ajuda
a la comunitat universitària perque les universitats puguin ser Universitats refugi i
brindar un suport integral (sanitari, legal, etc).

•

Coordinació entre diferents organismes públics per tal de reduir la feina a la pròpia
entitat (davant les moltes sol·licituds que reben).

•

Execució de l'AH per agents locals que coneguin el terreny: el Grand Bargain planteja la
deslocalització de l’ajut i aquesta pot ser una marca de la cooperació catalana: no fer
aportacions ad hoc en funció de crisis mediàtiques sinó centrar-se en crisis de llarga
durada, identificant actors tant d’aquí com locals amb perspectiva a mig termini amb
certa capacitat de resposta incloent en RRD i establir-hi relació perquè puguin
respondre quan calgui.

•

En espais on hi hagi entitats catalanes sobre el terreny (per tal que les ajudes siguin
molt més directes).

D’altra banda, també s’han recollit aportacions entorn el paper que hauria de tenir el Comitè
Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE):
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•

Espai de retiment de comptes

•

Espai de coordinació

•

Doble espai de debat, un per donants i un altre pels missatges que es llencen a la
ciutadania

•

Bona praxis

•

Paper pessimista basat en la consideració que el CCAHE s’ha convertit en un espai de
bones intencions, tot i que de vegades, pot resultar útil (crisi de refugiats d’Ucraïna. Es
destaca que massa sovint esdevé un espai on els actors expliquen el què fan i poca
cosa més. Es propugna la necessitat de redefinir el seu significat, objectius i
funcionament.
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•

Cal un reconeixement mutu dels diferents agents i una definició clara del rol de
cadascun

•

La convocatòria no s’hauria de tractar com una campanya mediàtica

3.4 Millora d’instruments
El debat entorn com es poden millorar els instruments d’AH (crides, sistema d’acreditacions,
acords de col·laboració), ha recollit les següents aportacions:
•

Hi ha problemes amb la justificació (excés de burocràcia). Caldria una simplificació i
desborucratització dels processos

•

Des burocratització i flexibilitat de les subvencions de la Generalitat. Algunes
administracions accepten certes justificacions i d'altres no. Cal determinar quines són
les necessitats de les entitats per justificar segons quins conceptes. Caldria que la llei
es complís d'igual manera

•

La intervenció es veu molt limitada a les bases que en regulen l'accés

•

Homogeneïtzar instruments i procediments i facilitar els espais per fer-ho

•

Caldria recuperar els convenis humanitaris

•

Convenis específics d'emergències amb ONG

•

Convocatòries pròpies de les administracions locals, diputacions, Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

•

Desenvolupar el sistema d'acreditació

•

Tenir uns protocols d'actuació perquè no s'hagi d'anar a remolc

•

Enfocament Nexus

•

Crides

3.5 Inclusió de la Mirada del Sud
Finalment, el debat entorn com es pot incloure la mirada del sud en totes les fases de l’Acció
Humanitària, ha recollit les següents aportacions:
•

Acords dels gran BARGAIN

•

És imprescindible tenir present les estructures socials tradicionals d’organització
pròpies del Sud: institucions polítiques locals, sistemes sanitaris, educatius, etc.

•

Community Engegament: Tenir relació amb les comunitats per adaptar la resposta a les
seves necessitats. Escolta activa i disseny conjunt de totes les fases del projecte.

•

En determinades entitats ja s'inclou la mirada del sud en totes les fases de l'AH.
Caldria generalitzar-ho: incorporar sempre a la població local en els processos de
seguiment. La població ha de tenir veu en la rendició de comptes.

•

Els instruments haurien de contemplar la inclusió de la mirada del sud, per exemple,
en l'elaboració del diagnòstic ràpid inicial. En aquest sentit, cal sensibilitzar a les
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administracions locals i supralocals per a que en vegin la necessitat d'acceptar el sud
com actor clau.
•

Haurien de ser aportacions de llarga durada, amb entitats locals que tinguin un
impacte real.

•

Disposar d’instruments i indicadors específics per monitoritzar el grau de localització
de l'ajuda específica per comprovar que si l’ACCD es proposa destinar un % X de € a
localització, hi hagi mecanismes per monitorejar si s’ha complert o no.

•

Cal posar a les persones al centre, com a subjecte (protecció; titulars de drets), no com
objectes sobre els que cal actuar.

•

Incloure en el relat del perquè (causes) cal actuar en una crisi i en el relat de
l'estratègia de sortida de com actuar en una crisi, la mirada del sud.

•

No utilitzar l’ajuda com instrument oportunista;

3.6 Resum d’aportacions
Finalment, es mostra una taula resum dels principals conceptes sorgits arrel del treball
realitzat als grups de debat.
Sessió 3 - Acció humanitària
Temàtiques de treball

Conceptes clau
Prioritat política
Mantenir el finançament
Participació actors locals
Prevenció i Reducció de risc de Desastres (RDD)
Dret a la vida, independentment del tipus de crisi

Focalització de l’Acció
Humanitària

Crisis de llarga durada / oblidades
Eixos transversals vs. priorització per sectors
Incloure mirada de protecció
Justícia global
Capacitats de resposta de la cooperació catalana
Focalitzar a través avaluació i seguiment AH
Enfocament Nexus
Mecanisme Crida
Pla Integral d'Universitats i Refugi

Coordinació i
complementarietat
d’actors

Coordinació entre organismes públics
Execució per actors locals (Grand Bargain)
Entitats catalanes sobre el terreny
CCAHE: retiment comptes, coordinació, debat i reconeixement
mutu. Necessitat de redefinir el seu funcionament.

Millora d’instruments
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Homogeneïtzació instruments i procediments
Convenis específics d'emergències
Convocatòries pròpies de les administracions locals
Desenvolupar el sistema d'acreditació
Enfocament Nexus
Mecanisme de Crida
Acords dels Grand Bargain
Participació actors locals
Community Engegament
Inclusió de la Mirada del
Sud

Aportacions de llarga durada amb entitats locals
Monitorització del grau de localització
Relat (causes i estratègia sortida) amb mirada del sud
Diagnosi ràpid inicial amb mirada actors locals
No instrumentalitzar l’Ajut humanitari (oportunista)

D’altra banda, en aquesta sessió les persones participants al finalitzar el debat, van identificar
una sèrie d’idees força representatives de les aportacions:
•

Compromís, voluntat política vers l’AH

•

Incidència política

•

Reduir burocràcia

•

Preparació prèvia (protocols preparats amb antelació)

•

Actuar en contextos de crisis oblidades i de llarga durada

•

Community engagement

•

Considerar l’enfocament nexus

•

Focalitzar en base a capacitats de les entitats

•

Identificació i integració dels agents locals (participació de la mirada del sud)

•

Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE) com espai prioritari de
coordinació - reconeixement

•

Posar les persones al centre sense cap mena de discriminació, com a subjectes de
drets amb capacitat de decisió (protecció de les persones)

•

Coherència entre les polítiques i l'ésser humà
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4 Annex. Resultats de l’enquesta d’avaluació de
les sessions
En aquest apartat s’inclouen els resultats de les enquestes d’avaluació de la Taula 1. Han
respost 12 persones, fet que representa el 71% de les persones assistents.

4.1 Perfil
A continuació, es mostra el perfil de les persones que han avaluat la sessió.
Sexe
Sexe

Persones participants

% participants

Homes

3

25%

Dones

9

75%

Homes

12

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)

L’edat mitjana de les persones que han avaluat la sessió és de 46 anys.
Discapacitats reconegudes
Discapacitat

Persones participants

%

Sí

2

17%

No

10

83%

Total

12

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)

Quin tipus de discapacitat reconeguda teniu?
Discapacitat

Persones participants

%

Física

2

100%

Sensorial

0

0%

Psíquica

0

0%

Intel·lectual

0

0%

Total

2

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)
Nota: les dades estan calculades sobre el total de persones participants amb discapacitats reconegudes.
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Municipi de residència
Municipi

Persones participants

% participants

Barcelona

5

42%

Aguilar de Segarra

1

8%

Lladó (Girona)

1

8%

Sant Cugat del Vallès

1

8%

Sant Just Desvern

1

8%

València
Zaragoza
Zaragoza

1
1
1

8%

12

100%

Total

8%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)

Lloc de naixement
Lloc naixement

Persones participants

% participants

Catalunya

8

67%

A la resta d’Espanya

4

33%

A la resta del món

0

0%

12

100%

Total

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)

Situació laboral
Situació laboral

Persones
participants

%

Jubilat/da o pensionista

0

0%

Treball domèstic no remunerat

0

0%

Aturat/da

0

0%

Estudiant

0

0%

Treballa

12

100%

Total

12

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)
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De les persones que estan treballant, el 92% ho fan per compte d’altri i el 8% per compte
propi i els sectors d’activitat en els que treballen principalment són:
•

Cooperació (4)

•

Salut, educació i serveis socials (2)

•

Activitats professionals, científiques i tècniques i administratives (2)

•

Administració pública (1)

•

Gestió de projectes – Acció humanitària (1)

•

ONG (1)

•

Professor/a i investigador/a universitari/ària (1)
Nivell formatiu

Nivell formatiu

Persones
participants

%

ESO, EGB, Batxillerat elemental

1

8%

Màster, llicenciatura i doctorat

11

92%

Total

12

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)

Formen part d’alguna entitat?
Tipus d’entitat

Persones participants

%

Ajuda humanitària

1

8%

Coordinadora d’ONGDs i AMS de
Lleida

1

8%

Coordinadora ONG Solidàries Girona i
Maresme

1

8%

Federació d'ONGs

1

8%

ONGs, Una associació ambiental, Una
associació de famílies d’alumnes

1

8%

Un col·legi o associació professional

1

8%

Universitats catalanes

1

8%

No contesta

5

42%

12

100%

Total

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)
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4.2 Valoracions
La preparació de la sessió es valora com a bona, ja que totes les respostes han coincidit en
valorar els diferents elements com a molt o bastant, sent l’aspecte millor valorat la claredat
dels objectius de la sessió i els materials d’informació previs.
Figura 4.1 Valoració de la preparació de la sessió
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Els objectius de la sessió han estat clars des del
principi
La convocatòria i la informació sobre la sessió s’ha
enviat amb prou antelació
Els materials d’informació previs han estat clars i
adients, i són universalment accessibles

Molt

Bastant

Poc

Gens

No ho sap / No contesta

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)

L’execució de les sessions obté unes valoracions positives, sent l’aspecte millor valorat els
horaris i dinamitzadors.
Figura 4.2 Valoració sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi
han estat representades

Els horaris de les sessions de treball han estat
adequats

Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell
professional i han afavorit el debat entre els
participants

Molt

Bastant

Poc

Gens

No ho sap / No contesta

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)
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En relació a la preparació i execució de la sessió, s’han recollit les següents millores:
•

“He trigat molt de temps en poder entrar a la sessió a través del zoom”

•

“Per agilitzar la participació, hagués donat accés al fet que la gent pogués escriure
directament sobre la pissarra virtual als post-its, de manera que després el facilitador/a
recull les idees fortes i/ o les organitza”

Les expectatives dels participants estaven en bastant acord amb els resultats aconseguits.
Tots els aspectes analitzats obtenen una valoració majoritària de bastant.
Figura 4.3 Valoració sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
La sessió ha permès aproximar i millorar la relació
entre l’Administració i la ciutadania

La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les
persones que tenen interès en aquesta matèria

Molt

Bastant

Poc

Gens

No ho sap / No contesta

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)

La valoració global feta pels assistents és bona en la seva majoria, ja que l’opció escollida està
en molt o bastant acord de compliment, sent l’aspecte millor valorat la satisfacció amb els
resultats i els objectius plantejats.
Figura 4.4 Valoració global
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió
Estic satisfet/a amb el meu grau de participació a la
sessió

S’han assolit els objectius plantejats

He après coses que no sabia

Molt

Bastant

Poc

Gens

No ho sap / No contesta

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)

20 |

participa.gencat.cat

Procés participatiu Pla Director cooperació al desenvolupament 2023-2026

4.3 Convocatòria
En relació a la convocatòria, el principal mitjà d’informació de la convocatòria ha estat a través
de les pròpies entitats (58%), seguit de la Generalitat (33%).
Figura 4.6 Accés a la convocatòria
Altres
8%

A través de la
Generalitat de
Catalunya
33%

A través de la
meva entitat
58%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 3)
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5 Annex – Imatges resultats debat
A continuació, s’incorporen imatges de les pissarres col·laboratives elaborades durant el
debat.
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•

Aportacions realitzades pel grup 1 entorn els aspectes a debat

•

Aportacions realitzades pel grup 2 entorn els aspectes a debat
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