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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.
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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 les sessions 6
La dinàmica seguida durant les sessions deliberatives 6, totes elles presencials, ha tingut 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, mitjançant la
tècnica de cafè del món o discussió en grup (segons el nombre de participants)

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:
•

Com millorar el suport de l’Administració de la Generalitat als ens locals per impulsar
actuacions i polítiques de cooperació al desenvolupament al conjunt del territori
català? Què cal seguir impulsant del que ja es fa, que cal deixar de fer, quines noves
propostes s’haurien d’impulsar?

•

Com hauria de donar suport la Generalitat al conjunt del teixit associatiu,
especialment a aquelles entitats d’abast local, poc professionalitzades, basades en
voluntariat, i arrelades al propi territori d’actuació, per a l’impuls d’actuacions de
cooperació al desenvolupament transformadores des de l’EGiBDH? Quin rol,
mecanismes i/o instruments de suport hauria d’impulsar la Generalitat, que sigui
complementari i reforci el rol que tenen al respecte les administracions locals i les
entitats municipalistes?

•

Com capitalitzar per a la cooperació al desenvolupament la diversitat d’actors de la
societat que, des de l’assumpció de les seves responsabilitats i obligacions respectives,
treballen per a la justícia social i la defensa i promoció dels drets humans arreu, tant a
Catalunya com als països del Sud?
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2 Assistència i participació
2.1 Perfil de les persones participants
A la sessió, han participat un total de 16 persones.

Gènere de les persones participants
Persones participants

%

Homes

10

63%

Dones

6

37%

Total

16

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 de Girona (Unitat de Cooperació)

1

Ajuntament de Llagostera

1

Ajuntament de Maçanet de la Selva

1

Associació Azahara

1

Associació ECCIT

1

Associació Valentes i Acompanyades

1

Comissió Agenda Llatinoamericana Catalunya

1

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

3

EBC Girona (Associació Economia del bé comú Girona)

1

Fundació Resilis

1
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ENTITATS REPRESENTADES

Nombre participants
(persones)

Fundació SER.GI

1

Fundació Utopia

1

NOUSOL ONG

1

SOARPAL

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.

Suport de la Generalitat als ens locals

3.

Suport de la Generalitat al teixit associatiu

4.

Capitalització d’actors

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 ambdues prioritats es consideren sensiblement adequades, tot i que
la primera obté valoracions molt més disperses cap als dos extrems, és a dir, opinions tant de
no adequació com de sí adequació.
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
plantejades1:

1
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•

Com configurar un model de cooperació de país, que no sigui basat en un sol tipus de
cooperació, sinó que contempli tot el tipus de cooperació que es fa des de les
diferents realitats territorials

•

Descentralització de la cooperació, sent capaços de veure que fora de Barcelona
també hi ha iniciatives sostenibles i realment transformadores. També, s’hauria de
garantir la presència de les unitats de cooperació de la Generalitat als diferents
territoris. (5)

•

Aliances amb col·lectius no formals. Donar suport a activistes i grups no
institucionalitzats. Cal fer pedagogia per entendre el funcionament i la realitat cultural
de les comunitats mitjançant un model que parteixi de les pròpies comunitats. (3)

•

Tenir en compte els grups de joves migrants. Implicació dels joves que viuen les dues
realitats. Així com, en general, les associacions de persones migrades (3)

•

Adaptació al canvi climàtic.

•

Aliances amb la cooperació internacional.

•

Aliances amb el sector privat. Acompanyament a la RSC.

•

Apostar pel codesenvolupament.

•

Equitat com a eix transversal del pla.

•

Existeix la necessitat de coordinar actors i accions, crear espais d’intercanvi i fòrums
de debat entre tots els territoris.

•

Incloure de manera prioritària les entitats de persones migrades dels països on es
coopera.

•

Incorporar el suport als governs dels països del Sud.

•

Suport a entitats que són perseguides en els seus països i que solen ser contrapart de
les entitats catalanes.

3.2 Suport de la Generalitat als ens locals
En relació a aquest suport, s’ha debatut entorn què caldria seguir impulsant del que ja s’està
fent, què caldria deixar de fer i quines noves propostes s’haurien d’impulsar.

3.2.1 Què cal seguir impulsant?
En relació a aquesta qüestió, les aportacions recollides han estat les següents:
•

Una major coherència de polítiques.

•

La Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, tot i que fent un replantejament de
membres per tal d’augmentar-ne la representativat territorial, amb major participació
dels municipis més petits.
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3.2.2 Què caldria deixar de fer?
En relació a aquesta qüestió, les aportacions recollides han estat les següents:
•

El fons cistella, ja que a Girona es reben fons de les administracions del territori, com
la Diputació de Girona. S’entén que el fons cistella no s’adapta a les necessitats del
territori.

•

La visió uniforme de les demarcacions que no són Barcelona. Cal tenir present i ser
conscients que cada demarcació és diferent i té característiques específiques.

3.2.3 Noves propostes a impulsar
En relació a aquesta qüestió, les aportacions recollides han estat les següents:
•

Aposta ferma per les formacions a tècnics i càrrecs electes, així com a les entitats.

•

Treball conjunt de la Generalitat amb altres administracions públiques per
harmonitzar instruments (formularis, etc.)

•

Descentralització de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament al territori,
per tal que conèixer millor les realitats territorials i les dels ens locals en concret.

•

Fer cooperació adaptada a la necessitat i realitat regional i no posar tot en un mateix
sac. No concebre Àfrica o Amèrica Llatina com un tot, hi ha grans diferències.

•

Implantació al territori de tècnics de cooperació de l’ACCD que donin suport al
personal tècnic de l’administració local i a les entitats de Cooperació /Educació pel
Desenvolupament.

•

Una auditoria als ens locals del que ja s’està fent bé, sobre dedicació del el 0,7 % del
producte interior brut, a cooperació al desenvolupament.

3.2.4 Altres aportacions recollides
En aquest cas, també s’han recollit altres reflexions relatives no només al suport de la
Generalitat als ens locals sinó al nou Pla Director en general.
•

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament hauria d’esdevenir un nexe
d’unió entre els diferents departaments de la Generalitat que fan cooperació.

3.3 Suport de la Generalitat al teixit associatiu
En relació a aquest suport, s’ha debatut entorn el rol que hauria d’assumir la Generalitat i els
mecanismes i/o instruments de suport que caldria que impulsés.

3.3.1 Rol a assumir per la Generalitat
En relació a aquesta qüestió, les aportacions recollides han estat les següents:
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•

Capacitador i formador.

•

Facilitador.
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•

Finançador.

•

Coneixedor del territori i garant d’un acompanyament real.

•

Promotor d’una governança horitzontal (espais de trobada on tothom tingui la
mateixa veu).

•

Impulsor d’una “cooperació real” (és a dir, de la cooperació que es fa des dels diferents
territoris).

•

Escolta activa bidireccional.

•

Diferenciar el rol segons nivells de les entitats: potenciar les de 1er nivell i coordinar la
interlocució entorn la governança amb les de 2n nivell.

3.3.2 Mecanismes i/o instruments a impulsar
En relació a aquesta qüestió, les aportacions recollides han estat les següents:
•

Avaluar els resultats dels instruments abans de fer canvis.

•

Codesenvolupament, amb projectes que impactin aquí i allà.

•

Conèixer les particularitats de les entitats petites i tenir-les en compte.

•

“Desconstruir” el sistema de finançament actual. A partir del coneixement de les
entitats territorials, construir un nou model de finançament que sigui més flexible.
Hauria de tenir criteris més adaptats a les realitats dels països i hauria d’adaptar les
subvencions a la realitat diferenciada (mida entitats, pressupost dels projectes, etc.).

•

Desenvolupar una escolta activa que permeti crear feedback.

•

Digitalització del teixit associatiu.

•

Donar suport legal o jurídic a entitats de contraparts per a que puguin accedir a la
cooperació.

•

Enfortir les entitats en aquells temes que dominen i donar-los veu.

•

Generar espais de trobada i formacions a les entitats de tot el territori català. Generar
sinèrgies, compartir bones pràctiques d’entitats, d’ens locals.

•

Governança compartida. Fomentar una participació permanent i continuada en el
temps de tots els/les actor/es del desenvolupament, i esporàdica com ara, mitjançant
la participació horitzontal. Crear una estratègia de cooperació que vinculi tots els
actors actius al territori català.

•

Impulsar el treball en xarxa per eixos temàtics i eixos geogràfics.

•

Disposar d’un fons específic que permeti la millora de projectes i el
codesenvolupament, així com la professionalització de la cooperació i la seva fixació
en el territori.

•

Oferir un acompanyament o suport a les universitats.

•

Recollir informació de la cooperació que es fa als territoris.

•

Simplificar burocràcia a les associacions que coneixen els territoris i també a la
contrapart/actors del sud.
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•

Treballar amb les organitzacions per entendre diferències culturals i treballar amb
totes elles.

•

Visitar els projectes de les entitats als països i crear diàleg amb les autoritats locals on
s’implementen els projectes per facilitar així la tasca a les entitats, especialment en
països on hi ha poca valoració d’alguns tipus de projectes pel que volen promoure (ex.
drets de les dones).

3.4 Capitalització d’actors
En aquest cas, el debat s’ha desenvolupat entorn de com capitalitzar per a la cooperació al
desenvolupament la diversitat d’actors de la societat que treballen per a la justícia social i la
defensa i promoció dels drets humans arreu, tant a Catalunya com als països del Sud, sempre
des de l’assumpció de les seves responsabilitats i obligacions respectives.
Les aportacions recollides han estat les següents:
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•

Aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació per transferir el
coneixement i els processos que se segueixen en matèria de cooperació.

•

Conèixer quines entitats que treballen en cooperació per aprendre i tenir
coneixement del què fan.

•

Formació als agents/actors locals del Sud.

•

Incentivar espais de compartició temàtics que incloguin múltiples actors: col·lectius i
moviments socials, grups de persones migrades, etc. Amb l’objectiu de socialitzar
aquest coneixement: quines actuacions es duen a terme a l’Àsia, l’Àfrica o a l’Amèrica
Llatina per diferents agents...

•

Incloure l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines a la Cooperació.

•

Incorporar know how del territori a d’altres agents per crear bons projectes en relació
a la protecció de drets humans, per exemple.

•

Millorar l’accessibilitat i simplificar els tràmits: menys burocràcia i menys fiscalització,
ja que ocasiona l’exclusió de les entitats més petites.

•

Obtenir presència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal
d’augmentar la visibilitat de la cooperació que es fa des dels territoris.

•

“Permeabilitzar” altres actors: món universitari, educació en el lleure, defensa de drets
laborals, etc.

•

Posar en valor el paper que pot jugar la diplomàcia política a l’hora que els estats dels
Nord puguin incidir en els del sud. Aquesta feina ha de garantir l’accés als col·lectius
vulnerables del “país receptor” o el reconeixement de les entitats que treballen en la
promoció de drets humans.

•

Potenciar una mirada més horitzontal que posi en valor el saber fer dels ens locals.

•

Recopilatori de bones pràctiques.

•

Trencar estigmes entorn a la cooperació, especialment quan es parla d’Àfrica.
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•

Valoritzar el coneixement del territori català (hi ha més territori més enllà de
Barcelona).

3.5 Resum d’aportacions
Finalment, es mostra una taula resum dels principals conceptes que es poden extreure arrel
del treball realitzat als grups de debat.

Sessió 6.2 - Agents, aliances clau i instruments
Temàtiques de
treball

Aspectes de debat
Què cal seguir
impulsant?
Què deixar de fer?

Conceptes clau
Coherència de polítiques
Comissió de Coordinació amb els Ens Locals amb
més representativitat dels ens locals
Fons Cistella a la demarcació de Girona
Visió uniforme de les demarcacions
Treball conjunt entre administracions
Formació a tècnics i electes

Suport de la
Generalitat als ens
locals

Descentralització ACCD al territori
Noves propostes a
impulsar

Cooperació adaptada a les necessitats i realitats
territorials
Personal tècnic al territori de suport a ens locals i
entitats
Auditoria de pràctiques ens locals per complir amb
el 0,7%
ACCD com nexe unió entre entitats i departaments
Generalitat
Capacitadora i formadora
Facilitadora
Finançadora

Rol a assumir per la
Generalitat

Coneixedora del territori i garant
d’acompanyament real
Promotora
Escolta activa

Suport de la
Generalitat al teixit
associatiu

Potenciadora entitats 1r nivell
Interlocutora entitats 2n nivell

Mecanismes i/o
instruments a
impulsar

Avaluació dels instruments prèvia
modificació/supressió
Codesenvolupament
Coneixement de les entitats petites
Construir nou model finançament basat en la
diversitat territorial
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Escolta activa
Digitalització d’entitats
Suport legal o jurídic a entitats
Generar sinèrgies entre entitats locals
Formar entitats locals
Governança compartida i horitzontal
Treball en xarxa eixos temàtics i geogràfics
Fons Territorial
Suport universitats
Coneixement territorial
Desburocratització
Diàleg i/o aliances amb ens locals del Sud global
on treballen les entitats
Aprofitar TIC per transferència de coneixement
Conèixer quines entitats fan cooperació
Transferència coneixements
Espais de compartició temàtics

Capitalització
d’actors

Incorporar tot el know how dels territoris per crear
bons projectes
Desburocratització
Visibilitat de la cooperació del territori a la CCMA
Permeabilitzar altres actors (universitats, educació
en el lleure...)
Diplomàcia política
Recopilar i compartir bones pràctiques
Trencar estigmes entorn els països del 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 14 persones, fet que representa el 88% 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

10

71%

Dona

4

29%

No binari

0

0%

14

100%

Total

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.2)

L’edat mitjana de les persones que han avaluat la sessió és de 38 anys.

Discapacitats reconegudes
Discapacitat

Persones participants

% participants

Sí

0

0%

No

14

100%

Total

14

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.2)

Municipi de residència
Municipi

Persones
participants

% participants

Girona

5

36%

Salt

3

21%

Sils

1

7%

La Bisbal d’Empordà

1

7%
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Municipi

Persones
participants

% participants

Llagostera

1

7%

Osoe

1

7%

Quart

1

7%

Riudarenes

1

7%

14

100%

Total

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.2)

Lloc de naixement
Lloc naixement

Persones participants

% participants

Catalunya

8

57%

A la resta d’Espanya

3

21%

A la resta del món

3

21%

14

100%

Total

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.2)

Situació laboral
Situació laboral

Persones
participants

%

Jubilat/da o pensionista

1

7%

Treball domèstic no remunerat

0

0%

Aturat/da

0

0%

Estudiant

0

0%

Treballa

13

93%

Total

14

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.2)

De les persones que estan treballant, el 79% ho fan per compte d’altri i els sectors d’activitat
en els que treballen principalment són:
•
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•

Informació i comunicació (1)

•

Cooperació i Drets humans (1)

•

Social (1)

•

Tercer sector (1)

•

Salut, educació i serveis socials (5)
Nivell formatiu

Nivell formatiu

Persones participants

%

Grau universitari

1

7%

Màster, llicenciatura i doctorat

9

64%

FP grau superior

3

21%

FP grau mitjà

1

7%

14

100%

Total

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.2)

Formen part d’alguna entitat?
Tipus d’entitat

Persones participants

%

ONG

1

7%

Tercer sector

3

21%

Un col·legi o associació professional

1

7%

Una associació cultural, de lleure o d’estudis
històrics/socials

4

29%

Un club d’esports o d’activitats d’esbarjo a
l’aire lliure (caça, pesca, vol, automobilisme,
etc.)

1

7%

Una entitat de/per a persones amb
discapacitat

1

7%

Una associació de famílies d’alumnes

1

7%

Sindicat

1

7%

Associació ambiental

1

7%

Entitat juvenil

1

7%

Total

15

106%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.2)
Nota: els % no sumen 100 donat que s’admetia resposta múltiple.
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4.2 Valoracions
La preparació de la sessió es valora positivament, com a molt o bastant satisfactòria pel que
fa a la claredat dels objectius de la sessió i als 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 6.2)

L’aspecte millor valorat respecte l’execució de les sessions, és el paper dels dinamitzadors.
Per contra es considera que a la sessió hi ha hagut poca representació de totes les opinions i
l’horari és poc adequat.
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 6.2)

En relació a la preparació i execució de la sessió, s’han recollit les següents millores:

24 |

participa.gencat.cat

Procés participatiu Pla Director cooperació al desenvolupament 2023-2026

•

Crec que ha estat motivadora i entretinguda

•

Gràcies, volem més participació i feedback

•

Que la convocatòria es distribueixi en funció de les associacions reals al territori i no només
a través de la coordinadora ja que no tothom hi és dintre.

Pel que fa a les expectatives, cal destacar la valoració feta majoritària de molt o bastant al fet
que la sessió facilités l’aproximació entre administració i ciutadania i la xarxa de relació de les
persones amb interès per la matèria.
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 6.2)

La valoració global feta pels assistents és bona en la seva majoria, ja que l’opció més escollida
entre les persones que realitzen l’avaluació és de bastant o molt d’acord amb l’assoliment dels
objectius, el grau de participació, els resultats de la sessió i aprendre coses noves.
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 6.2)
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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 (47%), seguit dels Ajuntaments (23%).
Figura 4.6 Accés a la convocatòria
A través de la
Generalitat de
Catalunya
15%

A través de
l'Ajuntament
23%

A través de la
meva entitat
47%

A través
d'internet
15%
Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.2)

4.4 Comentaris i suggeriments
Per últim, les persones que han avaluat la sessió han afegit els següents comentaris:
•

•
•
•
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Esperem que realment es tinguin en compte totes les propostes i que la cooperació
catalana si descentralitzada i es promogui una governança horitzontal i pacte nacional per
la cooperació catalana
Gràcies companys/es
Moltes gràcies per aquesta sessió tan participativa
Si no portes telèfon estàs acabat
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5 Annex – Imatges resultats debat
A continuació, s’incorporen imatges dels mapes mentals elaborats durant el debat.
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