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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 8 persones.

Gènere de les persones participants
Persones participants

%

Homes

5

63%

Dones

3

37%

Total

8

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 Cambrils

1

Ajuntament de Tarragona

2

Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Tarragona i Reus

1

Cooperació Activa al Camp de Tarragona

1

Diputació de Tarragona

1

URV Solidària

1

Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de
Catalunya

1

Total

8
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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 molt adequades i amb molt poca
dispersió de valoracions.
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

Com alinear-se amb la digitalització, la intel·ligència artificial i les dades. Big data.

Nota: entre parèntesi s’indica el número de persones participants que les han esmentat
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•

Com sobrepassar les exigències del procediment administratiu i buscar altres formes
de suport econòmic a les entitats, més enllà de la subvenció.

•

Enfortiment sobre les especificitats de l’aspecte medi ambientalista (formació, taules
experts, obertures a entitats específiques en aquest àmbit, etc.).

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:
•

Aprofundir en la sensibilització ciutadana. Informar i difondre a tots els nivells de la
societat. Utilitzar els mitjans de comunicació.

•

Dotar-nos de conceptes coneguts i compartits.

•

Millorar la visibilitat de la Comissió Coordinadora d’Ens Locals (CCEL), ja que
actualment hi ha ajuntaments que en desconeixen la seva existència. També, seria
necessari que la CCEL aterri més, en el sentit que resulti útil per les accions del dia a
dia; brindar-li una certa continuïtat.

3.2.2 Què caldria deixar de fer?
En relació a aquesta qüestió, les aportacions recollides han estat les següents:
•

No es recull cap aportació.

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

Impulsar un Pla Nacional (o estratègic) de Cooperació que faciliti la vinculació dels ens
locals, i permeti aterrar accions i fer-ne un seguiment, de la mateixa manera que
existeixen Plans nacionals en l’àmbit de la Cultura o Joventut.

•

Facilitar que els ens locals puguin fer cooperació a través del suport de la Generalitat
de Catalunya.

•

Finançament per part de l’ACCD de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud
de Catalunya (XCD), que complementi les aportacions dels ajuntaments. La XCD pot fer
un rol de mentoria a petites entitats per fer projectes que es puguin presentar a
finançament als ajuntaments o l’ACCD.

•

Capacitació i formació a persones tècniques dels ajuntaments per explicar i entendre
la cooperació al desenvolupament (fer una diagnosi prèviament de necessitats
formatives), juntament amb la formació / informació als càrrecs electes per tal que
aprenguin a transmetre en què s’estan gastant els diners.
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•

Sensibilització ciutadana sobre cooperació al desenvolupament, doncs si hi ha una
demanda social per la política de cooperació, els electes seran més favorables ha
implementar-la.

•

Vehicular el Fons Cistella a través de la Diputació de Tarragona. Promoure el rol de la
diputació de Tarragona per el suport als ajuntaments de la demarcació (ex. DIBA)

•

Assessorament jurídic i formació a persones interventores i secretàries dels ens locals
en qüestions de cooperació al desenvolupament. Es podria fer treballant amb els
col·legis oficials d’interventors, secretaris i tresorers de l’administració local o bé
promovent l’intercanvi de coneixement entre interventors/secretaris d’ajuntaments
que fan cooperació amb aquells d’ajuntaments que no en fan.

•

Implantació de contractes programa, sempre que no suposin feina no assumible per
ajuntament amb pocs recursos.

•

Reformar l’avantprojecte de llei dels governs locals de Catalunya per superar les
limitacions de la LRSAL.

•

Reformar la llei de subvencions.

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:
•

Capacitadora i formadora.

•

Divulgadora.

•

Finançadora.

•

Legisladora

•

Refermar l’estructura tècnica.

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

Reforma de la llei de subvencions.

•

Equiparar amb la resta de províncies l’instrument de Fons territorials, a la província de
Tarragona hi ha menys recursos. D’altra banda, que cal argumentar que el 0,7% AOD
s’ha de destinar a projectes de cooperació / EPD i no destinar-lo a finançar l’estructura
de les entitats catalanes.

•

Dotació econòmica per part de la Generalitat per crear la infraestructura necessària la
territori i que la doti d’estabilitat.
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•

Programa de mentoria, que permeti a les entitats petites traslladar el seu projecte al
format i requisits exigits per la Generalitat (possible rol de la XCD amb finançament)

•

Altres formacions específiques per millorar la capacitat tècnica per poder presentar
projectes a les entitats més petites. Aquestes formacions han de pretendre garantir
que aquestes entitats no es desmotiven per manca de recursos i subvencions i
desapareixen.

•

Suport a ONGD formades per personal voluntari. En aquest sentit, cal que les
convocatòries de subvencions apliquin criteris i permetin volums de recursos que
siguin assumibles per a aquestes ONGD basades en el voluntariat. També caldria que
la Generalitat trobés altres formes de suport econòmic a les entitats, més enllà de les
subvencions, i que afavorís que les entitats mitjanes i petites puguin accedir al suport
econòmic sense haver de competir amb les grans entitats..

•

Des d’una altra perspectiva, s’afegeix que el que cal és promoure les convocatòries
municipals per a les entitats petites. Al mateix temps, s’ha de dotar de rellevància
social l’impacte que poden tenir les seves actuacions.

•

Promoure l’aparició de projectes col·laboratius/participatius, que permetin agrupar
entitats petites entre elles o bé petites amb entitats més grans, per fer propostes de
projectes més grans. Subvencions dirigides a aquest tipus de projectes.

•

Formació a entitats enfocada a crear especialistes en medi ambient.

•

Enfortiment del voluntarietat amb l’objectiu que tingui capacitat de relleu
generacional.

•

Integrar la Xarxa Cat Sud en la coordinació general de la cooperació al
desenvolupament.

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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•

Coherència de polítiques.

•

Sortir de la lògica competitiva entre tots els actors que treballen en la cooperació:
col·lectius feministes , economia social i solidària, ONGD, etc. Promoure les
agrupacions i col·laboracions entre diversos tipus d’entitats

•

Pau i drets humans com objectius dels projectes.

•

Diferenciar entre entitats de cooperació i projectes solidaris. Hi ha vida més enllà de
les ONGD: comunalitats urbanes, projectes solidaris, economia social i altres. És feina
dels ajuntaments disposar d’una bossa de diners per donar suport a diferents
iniciatives solidàries. Hi podria haver una línia específica de convocatòries als
ajuntaments.
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•

Capitzalitzar i donar valor a les defensores dels drets humans.

•

Codesenvolupament amb col·lectiu immigrant i diàspora.

•

Refugi. Tractar més estretament dins l’àmbit de cooperació, la migració i el refugi.

•

Promoure xarxa entre entitats (de promoció i defensa del medi ambient, de col·lectius
feministes, moviments de defensa de la terra i el territori com a moviment de base,
moviments sindicals, Economia Social i Solidària). També amb el teixit empresarial,
sobretot en tot allò que tingui a veure amb la vessant de la responsabilitat social
corporativa.

•

Rol clau de les Universitats. Cal aprofitar als joves, ja que són una matèria
prima/cantera molt valuosa i que es mobilitza. També, cal fer recerca per fer aflorar la
cooperació latent que no és conscient en molts projectes que es desenvolupen en
l’entorn universitari.

•

Mapeig de la realitat del territori. Posar èmfasi en la particularitat territorial en
cooperació: compartir les bones experiències/pràctiques.

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 6.3 - Agents, aliances clau i instruments
Temàtiques de treball Aspectes de debat Conceptes clau
Què cal seguir
impulsant?

Sensibilització ciutadana
Conceptes compartits
Millorar Comissió Coordinadora de Ens Locals
Suport Generalitat als ens locals
Recolzar i finançar la Xarxa de Cooperació al
Desenvolupament del Sud de Catalunya
Capacitació a personal tècnic dels ajuntaments

Suport de la
Generalitat als ens
locals

Formació i informació als càrrecs electes
Noves propostes a
impulsar

Assessorament jurídic i formació a interventors i
secretaris
Vehicular fons a través de Diputació Tarragona,
promoure rol de la diputació per el suport als
ajuntaments
Contractes programa (a explorar)
Pla Nacional de Cooperació
Reformar Llei de Governs Locals
Reformar llei subvencions
Capacitador i formador

participa.gencat.cat | 17

Sessió 13/07/2022, Tarragona

Sessió 6.3 - Agents, aliances clau i instruments
Temàtiques de treball Aspectes de debat Conceptes clau
Divulgador
Rol a assumir per la Finançador
Generalitat
Legislador
Refermar estructura tècnica
Programa mentoria per petites entitats (possible
rol de la XCD)
Equiparar fons territorials (’assenyala que si és
un fons per suport a estructura de les entitats
catalanes no es podria comptabilitzar dins del
0,7%)
Suport de la
Generalitat al teixit
associatiu

Projectes col·laboratius i promoció
d’agrupacions d’entitats
Mecanismes i/o
instruments a
impulsar

Suport ONGD petites de voluntariat amb
subvencions adaptes (però qüestionament si les
el rol de recolzar les entitats petites basades en
voluntariat no seria dels ajuntaments)
Altres tipus de suport, no econòmic
Formació personal entitats en medi ambient
Reforma llei subvencions
Enfortiment voluntariat
Capacitació tècnica
Finançament de la Xarxa de Cooperació al
Desenvolupament com estructura del territori
Deixar lògica competitiva, promoure la
col·laboració i l’enxarxament
Defensa drets humans
Coherència polítiques
Pau i drets humans com objectius
Diferenciar cooperació – ONGD de projectes
comunitaris i solidaris

Capitalització d’actors

Codesenvolupament
Connexió amb joves
Universitats com actor clau per la connexió amb
la joventut i amb la recerca
Implicació i xarxa entre actors (EES, moviments
de defensa del territori, col·lectius feministes,
etc.)
Mapeig realitats territorials
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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.

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

Persones participants

% participants

Home

5

63%

Dona

3

37%

No binari

0

0%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.3)

L’edat mitjana de les persones que han avaluat la sessió és de 48 anys.

Discapacitats reconegudes
Discapacitat

Persones participants

% 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 6.3)

Municipi de residència
Municipi

Persones
participants

% participants

Tarragona

5

63%

Girona

1

13%

Reus

1

13%
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Municipi

Persones
participants

% participants

Salou

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 6.3)

Lloc de naixement
Lloc naixement

Persones participants

% participants

Catalunya

7

87%

A la resta d’Espanya

0

0%

A la resta del món

0

0%

Ns/Nc

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 6.3)

Situació laboral
Situació laboral

Persones
participants

%

Jubilat/da o pensionista

1

13%

Treball domèstic no remunerat

0

0%

Aturat/da

0

0%

Estudiant

0

0%

Treballa

7

87%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.3)

De les persones que estan treballant, el 87% ho fan per compte d’altri i els sectors d’activitat
en els que treballen principalment són:
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•

Administració pública (4)

•

Activitats professionals, científiques i tècniques i administratives (3)

•

Salut, educació i serveis socials (1)
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Nivell formatiu
Nivell formatiu

Persones participants

%

Diplomatura

1

13%

Màster, llicenciatura i doctorat

7

87%

Total

8

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.3)

Formen part d’alguna entitat?
Tipus d’entitat

Persones
participants

%

ONGD

2

25%

Entitat veïnal

1

13%

Un col·legi o associació professional

1

13%

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

2

25%

Xarxa

1

13%

Agenda llatinoamericana

1

13%

Una associació de famílies d’alumnes

1

13%

Incidència social i cooperació

1

13%

10

128%

Total

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.3)
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 com a molt o bastant satisfactòria en la seva majoria, els
aspectes millor valorats són 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 6.3)

La valoració de l’execució de les sessions és molt satisfactòria en la seva majoria. Els aspectes
millor valorats respecte l’execució de les sessions, són el paper dels dinamitzadors i la
representació de totes 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 6.3)
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Pel que fa a les expectatives, cal destacar positivament la valoració feta de 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 6.3)

La valoració global feta pels assistents és alta en la seva majoria, sent l’aspecte millor valorat
la satisfacció amb el resultat de la sessió on tots els participants indiquen està molt satisfets.
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 6.3)
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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 la Generalitat (44%), seguit dels Ajuntaments (34%).
Figura 4.6 Accés a la convocatòria
A través de la
meva entitat
22%
A través de la
Generalitat de
Catalunya
44%

A través de
l'Ajuntament
34%
Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 6.3)
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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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