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

10 |

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 4
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 i identificació de
criteris a tenir en compte per orientar la focalització geogràfica

5.

Cloenda i avaluació

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

Quins àmbits i línies de treball en relació amb els reptes globals caldria potenciar
en el proper Pla Director i caldria impulsar per contribuir a l’abordatge dels reptes
de forma eficaç i transformadora?

•

Amb quins instruments i mecanismes?

•

Amb quines aliances?
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2 Assistència i participació
2.1 Perfil de les persones participants
A la sessió, han participat un total de 21 persones.

Gènere de les persones participants
Persones participants

%

Homes

10

48%

Dones

11

52%

Total

21

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)

Ajuntament Barcelona (Direcció Justícia Global i Cooperació
Internacional)

1

Associació Entrepobles

1

Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

1

Comitè Català ACNUR

1

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

1

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

1

Farmamundi

1

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

2

Fundació Pau i Solidaritat - CCOO Catalunya

1
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ENTITATS REPRESENTADES

Nombre
participants
(persones)

Fundació Vicente Ferrer

1

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

1

Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global

1

Medicus Mundi Mediterrània

1

MedWaves, the UNEP/MAP Regional Activity Centre for SCP

1

NOVACT

1

PlataformESS

1

UNICEF Comitè Catalunya

1

Universitat de Lleida (Compromís Social, Igualtat i Cooperació)

1

Universitat Oberta de Catalunya

1

Xarxa XCD i URV

1

Total

21
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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.

Repte sostenibilitat ambiental

3.

Repte mobilitat humana, migracions i refugi

4.

Repte salut global

5.

Repte digitalització

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 considerarien adequades, sent la “d” la més
adequada, seguida de la “c”. Destacar que la prioritat “a” és la que presenta un major grau de
dispersió.
Valoració adequació prioritats del govern per al proper quadrienni en matèria de
desenvolupament: prioritats sectorials i geogràfiques
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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:
• Garantir els Drets Humans, el seu ple gaudi, el lliure exercici i la defensa (3 esments)
• Defensa de defensores dels Drets Humans (2 esments)
• Promoció de la cultura de pau i resolució de conflictes (2 esments)
• La lluita contra la corrupció i/o l’evasió fiscal (2 esments)
• Agenda empresa i drets humans (respecte dels drets humans per part de les
empreses) (2 esments)
I finalment, les esmentades només per una persona han estat:
• Augment de l’autoritarisme i del populisme
• Agreujament de la seguretat alimentària
• Aigua i sanejament
• Prevenció de conflictes violents
• Especificar més i aprofundir en el concepte “sostenibilitat ambiental”, incloent-hi
“transició ecològica”
• La defensa dels serveis públics
• Educació per a la ciutadania crítica
• Desaparició de la diversitat cultural i lingüística
• Està inclòs en “mobilitat humana”, però potser fer un esment a Migracions i
Desenvolupament.
• Innovació social i digital
• Apostar pel Digital Organizing
• Justícia de Gènere
• Promoure la governança democràtica

3.2 Repte sostenibilitat ambiental
Per a cada repte, s’han treballat i debatut a nivell grupal, mitjançant la tècnica “cafè del món”
els àmbits temàtics i línies de treball a potenciar i impulsar, així com per a cadascun d’aquests
àmbits els instruments, mecanismes i aliances que caldria per abordar-los.
En aquest cas, abans d’iniciar el debat, es va fer la constatació de la necessitat de més
recursos econòmics de cooperació per a poder fer actuacions i abordar els reptes globals, fent
referència que amb el 0,2% actual de recursos de la Generalitat no n’hi ha prou

3.2.1 Àmbit temàtics i línies de treball
Les persones participants han aportat els següents àmbits temàtics a impulsar en el proper
Pla Director en relació al repte de la sostenibilitat ambiental, tenint en compte els recursos
limitats d’una cooperació com la de la Generalitat i considerant l’experiència prèvia i capacitats
instal·lades entre els actors:
•

Adaptació al canvi i emergència climàtica

•

Prevenció de riscos climàtics i ambientals
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•

Transició energètica, també en els països del sud

•

Justícia climàtica i conflictes (prevenció de conflictes lligats a l’accés a recursos
naturals)

•

Impacte climàtic de la digitalització

•

Relació entre canvi climàtic i migracions. Recerca: conseqüències canvi climàtic i
migracions

•

Alimentació

•

Lluita contra la corrupció

•

Accés a l'aigua; preservació i accés a aqüífers; aprofitament de l’aigua

•

Recuperació de terrenys de conreu, medis de vida agrícola, accés a la terra

•

Replantejament del model econòmic - apostar per la transició cap al decreixement
econòmic

•

Prevenció i gestió de residus

•

Conservació del mar

•

Empreses extractivistes de recursos naturals i els seus efectes sobre les comunitats
indígenes, així com les empreses de seguretat que treballen per les empreses
extractivistes i les permeten operar al Sud

•

Transició justa de l'economia circular (impulsar altres paradigmes de l’economia
circular)

•

Consum i producció sostenible

•

Grans contaminadors

En relació a les línies de treball que es considera que caldria impulsar per contribuir a
l’abordatge d’aquest repte de forma eficaç i transformadora, s’afirma que caldria impulsar
totes les plantejades: desenvolupament, Epd, acció humanitària i d’emergències i coherència
de polítiques per al desenvolupament.

3.2.2 Instruments i mecanismes
Les persones participants han aportat els següents instruments i mecanismes a impulsar per
contribuir a l’abordatge del repte global de sostenibilitat ambiental:
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•

Programes d'innovació social.

•

Enfocament crític.

•

Perspectiva de gènere.

•

Projectes i programes a llarg termini (superiors a 2 anys), a través de convenis de
col·laboració de llarga durada per garantir un treball estable i durador.

•

Treballar per formar xarxa i el vincle amb les universitats per fer investigacions
aplicades (per exemple, sobre relació entre canvi climàtica i mobilitat humana).

•

Compra pública socialment responsable.
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•

Centre d’Empresa i Drets humans.

•

Formació a les ONGD perquè incorporen la sostenibilitat ambiental i acció climàtica.

•

Tipificació internacional dels crims ecològics.

•

Recerca aplicada.

•

Treballar la visió de l’impacte del canvi climàtic sobre els mitjans de subsistència de les
persones (ex. menor capacitat de viure de la terra i major dependència de la
agroindústria).

•

Construir poder comunitari.

•

Cocreació.

•

Tractats multilaterals.

•

Aliances dins de les pròpies administracions (coherència de polítiques).

•

Indicadors reproductius (incloure indicadors de procés i no només de resultats).

•

Programes de beques que permetin la formació (al propi país o a Catalunya).

•

Tasca de formació i acompanyament als actors.

•

Cal que la Generalitat de Catalunya faci un replantejament de la partida
pressupostària destinada a la Cooperació.

3.2.3 Aliances
Les persones participants han aportat les següents aliances a impulsar per contribuir a
l’abordatge del repte global de sostenibilitat ambiental:
•

Moviment camperols

•

Col·lectius indígenes

•

Centres d'investigació i recerca

•

Centre català d'empreses i drets humans

•

Joventut

3.3 Repte mobilitat humana, migracions i refugi
3.3.1 Àmbit i línies temàtiques
Les persones participants han aportat els següents àmbits temàtics a impulsar en el proper
Pla Director en relació al repte de la mobilitat humana, migracions i refugi, tenint en compte
els recursos limitats d’una cooperació com la de la Generalitat i considerant l’experiència
prèvia i capacitats instal·lades entre els actors:
•

Dret a asil

•

Dret a l’apatrídia (Sàhara Occidental). Fa referència a qualsevol persona que es no
considera com nacional per cap estat segons la seva legislació.
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•

En clau de drets humans, s’ha de prestar atenció a les causes que generen que
aquesta mobilitat humana, migracions o refugi. No es pot obviar la responsabilitat del
Nord global en aquests fenòmens.

•

Drets humans en frontera

•

Nexe entre desenvolupament i migració

•

Racisme institucional

•

Dret a migrar / a la mobilitat humana (com un concepte que defineix que migrar és
natural i un dret)

•

Relació efectes climàtics i conflictes

•

Cultura de pau i desmilitarització

•

Drets en països de trànsit

•

Conflictes oblidats

•

Externalització de les fronteres a països autoritaris

•

Drets en països d'acollida

•

Denúncia de la política de dissuasió

En relació a les línies de treball que es considera que caldria impulsar per contribuir a
l’abordatge d’aquest repte de forma eficaç i transformadora, s’afirma que caldria impulsar
totes les plantejades: desenvolupament, Epd, acció humanitària i d’emergències i coherència
de polítiques per al desenvolupament.

3.3.2 Instruments i mecanismes
Les persones participants han aportat els següents instruments i mecanismes a impulsar per
contribuir a l’abordatge del repte global de mobilitat humana, migracions i refugi:
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•

Visió a llarg termini.

•

Incidència política.

•

Coherència de polítiques públiques

•

Potenciar l'educació per al desenvolupament.

•

Circularitat de les migracions i el desenvolupament amb la implicació de la ciutadania
d'altres orígens.

•

Partenariats.

•

Eines més àgils (resposta Ucraïna).

•

Espai de treball no només de treballadors humanitaris. Ampliar els actors, donat que
la tipologia de necessitats és molt gran on es requereix una diversitats d’experteses i
actors implicats.
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3.3.3 Aliances
Les persones participants han aportat les següents aliances a impulsar per contribuir a
l’abordatge del repte global de mobilitat humana, migracions i refugi:
•

Entitats que treballen en fronteres des del Sud Global.

•

Departament de Drets Socials (infància, menors no acompanyats).

•

Universitats.

•

ONG's.

•

La Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals (CCMA) per tal de combatre el discurs
criminalitzador.

•

Organitzacions sindicals.

•

Departament de Justícia.

•

Entitats especialitzades.

•

Administracions públiques locals.

•

Departament d'Acció Exterior.

•

Departament d'Igualtat i Feminismes.

3.4 Repte salut global
3.4.1 Àmbit i línies temàtiques
Les persones participants han aportat els següents àmbits temàtics a impulsar en el proper
Pla Director en relació al repte de la salut global, tenint en compte els recursos limitats d’una
cooperació com la de la Generalitat i considerant l’experiència prèvia i capacitats instal·lades
entre els actors:
•

Enfortiment de sistemes públics i universals de salut.

•

Formació de les persones professionals de la salut.

•

Qualitat dels serveis de salut pública (àmbit que es relaciona directament amb
l’anterior).

•

Salut planetària (impacte dels canvis climàtics i ambientals en la salut).

•

Salut preventiva.

•

Cosmovisió (medicina tradicional + medicina científica).

•

Atenció primària de salut.

•

La protecció i drets de les poblacions indígenes com a proveïdores de les
farmacèutiques.

•

Governança de la indústria farmacèutica, regulació de la mateixa.

•

Igualtat d'accés als medicaments (vacunes).
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•

Determinants socials de la salut.

•

Salut de la infància.

•

Garantir la salut sexual i reproductiva (mutilació femenina -IMGF, dret a l’avortament-,
no només en països del sud sinó en dones migrades dels països del nord). Treballar-hi
a nivell de drets, repressions, persecució...

En relació a les línies de treball que es considera que caldria impulsar per contribuir a
l’abordatge d’aquest repte de forma eficaç i transformadora, s’afirma que caldria impulsar
totes les plantejades: desenvolupament, Epd, acció humanitària i d’emergències i coherència
de polítiques per al desenvolupament.

3.4.2 Instruments i mecanismes
Les persones participants han aportat els següents instruments i mecanismes a impulsar per
contribuir a l’abordatge del repte de salut global:
•

Major regulació pel que fa a les grans indústries farmacèutiques, analitzant i
incorporant elements de governança de la mateixa.

•

Coordinació entre administracions, tant a nivell intern de cada administració i, per
tant, interdepartamental, com entre administracions diferents i amb altres actors, per
tal d’evitar duplicitats.

•

Recerca en salut.

•

Compra pública de material sanitari ètica i sostenible.

•

Mirada des d'una perspectiva de gènere.

3.4.3 Aliances
Les persones participants han aportat les següents aliances a impulsar per contribuir a
l’abordatge del repte global de salut global:
•

Organitzacions i moviments locals de defensa del dret a la salut amb moviments
internacionals de defensa de dret a la salut i amb administracions públiques.

•

Organitzacions internacionals de drets humans.

•

Població indígena.

3.5 Repte digitalització
3.5.1 Àmbit i línies temàtiques
Les persones participants han aportat els següents àmbits temàtics a impulsar en el proper
Pla Director en relació al repte de la digitalització, tenint en compte els recursos limitats d’una
cooperació com la de la Generalitat i considerant l’experiència prèvia i capacitats instal·lades
entre els actors:
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•

Digitalització coherent amb la justícia global (eines, software, programari, processos
de digitalització).

•

Eines per evitar notícies falses en contextos de polarització tòxica.

•

Ciberseguretat en general i ciberseguretat lligada amb entitats defensores dels DDHH
(seguretat en entorns digitals).

•

Codi obert i programari lliure, així com també Big Data lliure i oberta.

•

Propietat digital (infraestructura, big data) i grans monopolis digitals.

•

Impacte de la digitalització en els drets laborals.

•

Protecció de la infància en entorns digitals.

•

Salut mental en infància i adolescència relacionada amb la digitalització.

•

Beneficis de la digitalització com suport a la transició ecològica i l'economia circular.

•

Digital Organitzation (organització global a través de les noves tecnologies), a través
del reforç de les capacitats digitals.

•

Afavorir la digitalització del sector de justícia global (administracions públiques,
universitats, entitats, etc).

•

Suport a sectors econòmics d'alt valor afegit (emprenedoria transnacional).

•

Digitalització a favor del consum sostenible i responsable.

•

Algoritmes i intel·ligència artificial i drets humans.

•

Vigilància massiva mitjançant eines digitals i en entorns digitals (conflictes armats i
fronteres, autoritarismes, a nivell laboral i sindical).

•

Mecanismes de control de l'estat.

•

Geopolítica digital.

•

Bretxa digital (reducció en col·lectius amb menys accés).

En relació a les línies de treball que es considera que caldria impulsar per contribuir a
l’abordatge d’aquest repte de forma eficaç i transformadora, s’afirma que caldria impulsar
totes les plantejades: desenvolupament, Epd, acció humanitària i d’emergències i coherència
de polítiques per al desenvolupament.

3.5.2 Instruments i mecanismes
Les persones participants han aportat els següents instruments i mecanismes a impulsar per
contribuir a l’abordatge del repte global de digitalització:
•

Límits permesos en base a altres normatives que no tenen a veure amb la tecnologia
(privacitat, protecció de dades...)

•

Capacitació i formació crítica envers les tecnologies (a organitzacions i al sector de
l’ensenyament)

•

Codi obert i programari lliure

•

Recursos econòmics per a la digitalització de les entitats i impuls de la mateixa
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•

Transparència i rendició de comptes

•

Gestió de macrodades relacionades amb la transició ecològica

•

Portal de transparència entorn dades de cooperació (incloure-les totes)

3.5.3 Aliances
Les persones participants han aportat les següents aliances a impulsar per contribuir a
l’abordatge del repte global de digitalització:
•

Desenvolupadors de digitalització responsables

•

Col·lectius que s'estan unint per reivindicar aquests drets

•

Comunitats de codi lliure, de hackers i hackactivisme digital

•

Coordinació amb departaments d'educació i de polítiques digitals

•

Universitats

•

Col·lectius ciberfeministes, antiracistes i decolonials

•

Moviments organitzats de defensa digital i ambiental del sud

3.6 Resum d’aportacions
Finalment, es mostra una taula resum dels principals conceptes sorgits arrel del treball
realitzat als grups de debat.
Sessió 4 - Reptes globals del desenvolupament
Temàtiques de treball

Aspectes de debat

Conceptes clau
Adaptació al Canvi/emergència climàtic/a
Prevenció de riscos climàtics / ambientals
Prevenció conflictes lligats a l’accés a recursos
naturals
Decreixement

Temàtiques

Accés a l'aigua i aprofitament de l’aigua
Accés medis de vida agrícola, accés a la terra
Consum i producció responsable

Repte sostenibilitat
ambiental

Economia circular
Prevenció i gestió residus
Empreses extractives i recursos naturals
Innovació social
Enfocament crític
Instruments i
mecanismes

Perspectiva de gènere
Llarga durada
Recerca aplicada
Treballar amb les comunitats
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Tractats multilaterals
Formació
Increment pressupostari
Aliances amb moviment camperols
Aliances amb col·lectius indígenes
Aliances

Aliances amb centres d'investigació i recerca
Aliances amb centre català d'empreses i drets
humans
Dret a la mobilitat humana (migració, asil,
apatrídia)
Drets humans en frontera, en països de transit, en
països d’acollida

Temàtiques

Nexe desenvolupament- migracions
Cultura de pau i desmilitarització
Conflictes oblidats
Externalització de fronteres i política dissuasió
Racisme institucional
Visió a llarga durada

Repte mobilitat
humana, migracions i
refugi

Instruments i
mecanismes

Coherència entre polítiques
Incidència política
Educació per al Desenvolupament
Eines més àgils
Partenariats amb ampliació d’actors
Aliances entitats del Sud global
Aliances amb ONGs

Aliances

Aliances amb altres departaments Generalitat
(Drets Socials, Acció exterior, Igualtat i
Feminismes, Justícia)
Aliances amb administracions locals
Aliances amb universitats
Aliances amb mitjans comunicació
Aliances amb sindicats
Aliances amb entitats especialitzades
Sistemes públics i universals de salut
Accés als medicaments (vacunes)
Cosmovisions de salut

Repte salut global

Temàtiques

Governança indústria farmacèutica
Salut infància
Salut planetària (impacte canvi climàtic en salut)
Salut preventiva
Salut sexual i reproductiva
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Regulació indústries farmacèutiques
Instruments i
mecanismes

Coordinació intra administracions i inter
administracions
Recerca
Compra pública
Perspectiva de gènere
Aliances amb moviments i actors locals

Aliances

Aliances amb organitzacions internacionals de
drets humans
Aliances amb població indígena
Digitalització coherent amb la justícia global
Ciberseguretat
Propietat digital
Protecció en entorns digitals

Temàtiques

Igualtat digital
Capacitació digital
Digitalització i drets humans
Organització digital
Accés digital i bretxa digital
Geopolítica i digitalització
Normatives vinculades amb la digitalització

Repte digitalització

Instruments i
mecanismes

Capacitació digital
Formació crítica envers tecnologies
Finançament per a la digitalització
Transparència i dades
Aliances amb desenvolupadors de digitalització
responsables
Aliances amb comunitats de codi lliure, hackers i
hackactivisme digital

Aliances

Aliances amb universitat
Aliances amb col·lectius ciberfeministes,
antiracistes i decolonials
Aliances amb col·lectius i moviments organitzats
de defensa digital al Sud Global
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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 8 persones, fet que representa el 38% 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

Home

3

38%

Dona

4

50%

No binari

1

13%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 4)

L’edat mitjana de les persones que han avaluat la sessió és de 42 anys.
Discapacitats reconegudes
Discapacitat

Persones participants

%

Sí

0

0%

No

8

100%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 4)

Municipi de residència
Municipi

Persones participants

% participants

Barcelona

3

38%

Sant Pol de Mar

1

13%

El Masnou

1

13%

Osor

1

13%

No indica

2

25%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 4)
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Lloc de naixement
Lloc naixement

Persones participants

% participants

Catalunya

6

75%

A la resta d’Espanya

0

0%

A la resta del món

2

25%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 4)

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

8

100%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 4)

De les persones que estan treballant, el 100% ho fan per compte d’altri i els sectors d’activitat
en els que treballen principalment són:
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•

Cooperació internacional (4)

•

Administració pública (1)

•

ONG (1)

•

Salut, educació i serveis socials (1)

•

Associacions (1)
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Nivell formatiu
Nivell formatiu

Persones
participants

%

Diplomatura

1

13%

Màster, llicenciatura i doctorat

7

88%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 4)

Formen part d’alguna entitat?
Tipus d’entitat

Persones participants

%

Federació d'entitats

1

13%

ONG cooperació i acció humanitària,
Una associació cultural, de lleure o
d’estudis històrics/socials

1

13%

Una associació de famílies d’alumnes,
Una associació cultural, de lleure o
d’estudis històrics/socials, Un club
d’esports o d’activitats d’esbarjo a l’aire
lliure (caça, pesca, vol, automobilisme,
etc.)

1

13%

Una entitat veïnal

1

13%

No contesta

4

48%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 4)
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4.2 Valoracions
La preparació de la sessió es valora com a bona, ja que pràcticament totes les respostes han
coincidit en valorar els diferents elements com a molt o bastant, sent l’aspecte millor valorat
la claredat dels objectius.
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 4)

L’execució de les sessions obté unes valoracions majoritàriament positives, sent l’aspecte
millor valorat la professionalitat dels dinamitzadors, seguit per la representació de les
opinions.
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 4)
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En relació a la preparació i execució de la sessió, s’han recollit les següents millores:
•

Cal controlar més els temps d'intervenció de cada participant per tal que tothom tingui
prou temps per expressar les seves opinions i idees.

•

Els continguts sobre els quals tracten les sessions podrien ser més oberts, així com més
ampli el temps de preparació.

Les expectatives de les persones participants estaven en bastant acord amb els resultats
aconseguits. Tots els aspectes analitzats obtenen una valoració majoritària de bastant, sense
diferències entre els mateixos.
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 4)

La valoració global feta pels assistents és bona en la seva majoria, ja que l’opció més escollida
és la de bastant acord de compliment, sent l’aspecte millor valorat la satisfacció amb els
resultats de la sessió 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 4)
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4.3 Convocatòria
En relació a la convocatòria, el principal mitjà d’informació de la convocatòria ha estat a través
de les pròpies entitats (88%), seguit de la Generalitat (13%).
Figura 4.6 Accés a la convocatòria
A través de la
Generalitat de
Catalunya
13%

A través de la
meva entitat
88%
Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 4)
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5 Annex – Imatges resultats debat
A continuació, s’incorporen imatges de les pissarres col·laboratives elaborades durant el
debat.

•

Aportacions realitzades entorn el repte de Sostenibilitat Ambiental

•

Aportacions realitzades entorn el repte de Mobilitat Humana, Migracions i Refugi
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•

Aportacions realitzades entorn el repte Salut Global

•

Aportacions realitzades entorn el repte Digitalització

participa.gencat.cat

participa.gencat.cat

