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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 la Sessió 7
La dinàmica seguida durant la sessió deliberativa 1 ha seguit la següent estructura:
1.

Benvinguda i contextualització del procés

2.

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

3.

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

4.

Compartició en plenari de les aportacions dels debats grupals

5.

Cloenda i avaluació

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

Quins són els enfocaments adequats per abordar els desequilibris de poder en la
cooperació amb els països del Sud Global?

•

Com incloure la mirada del Sud en totes les fases de la política pública de
cooperació al desenvolupament?

•

Com reequilibrar les relacions amb els pobles i països socis de la cooperació
catalana?
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2 Assistència i participació
2.1 Perfil de les persones participants
A la sessió, han participat un total de 19 persones.

Gènere de les persones participants
Persones participants

%

Homes

5

26%

Dones

14

74%

Total

19

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)

Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS)

1

Calala Fondo de Mujeres

1

Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya
(CASC)

1

Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEAI)

1

Coordinadora d’ONGDs i AMS de Lleida

1

Coordinadora ONG de comarques gironines i de l’Alt
Maresme

1

Diverses 8M Barcelona

1

Diverses 8M Girona

1

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

1

Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya

1
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ENTITATS REPRESENTADES

Nombre participants
(persones)

Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global

1

Oxfam Intermón

1

Red de Migración, Género y Desarrollo (REDMGD)

1

Reds - Red de solidaridad para la transformación social

1

Universitat de Lleida (UdL)

1

UGT- Sindicalistes Solidaris

1

UNRWA Catalunya

1

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

2

Total

19
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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.

Enfocaments per abordar els desequilibris de poder en la cooperació amb els
països del Sud Global

3.

Inclusió de la mirada del Sud

4.

Reequilibri de relacions amb els pobles i països socis

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 dues prioritats plantejades es consideren adequades. Tenen
totes dues la mateixa puntuació mitjana i la mateixa dispersió en les valoracions, indicant que
hi ha una elevada coincidència entorn la percepció de la seva 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
plantejades o matisos a les ja plantejades.
•
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Incorporar en la diagnosi sobre les tendències de desenvolupament, la mirada
decolonial de forma justa i equilibrada. I això implica una cooperació de banda ampla,
no només reflectida en l’AOD.
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•

Associar recerca en l’anàlisi entorn a les epistemologies del sud, així com als sistemes
locals d’organització social, sistemes mèdics, educatius, feminismes, decolonials, etc.

•

Connexió directa amb les comunitats residents aquí i les ambaixades (en el cas de
governs democràtics).

•

Incorporar estratègia de transmissió de competències.

•

Determinar i incorporar el rol de les comunitats destinatàries de l’ajut que són a
Catalunya.

•

Enfront de la interpretació del desenvolupament econòmic i ecològic, tenir en compte
la pluriversalitat de “modus” de vida. No es tracta de mantenir una agenda
hegemònica ni hegemonitzant. Són les mateixes poblacions que han de definir-les.

•

Per analitzar aquests desequilibris seria fonamental una coherència de polítiques que
vagi més enllà de la Cooperació i contempli en el seu conjunt l’acció exterior. Si ja és
així, no queda prou reflectit.

•

Equilibri de responsabilitats. Cal una triangulació de les responsabilitats.

•

S’ha de tenir en compte les verdaderes realitats dels titulars de drets i de
responsabilitats. Es a dir, pensar tenint en compte les creences, percepcions, etc. de
les poblacions destinatàries.

3.2 Enfocaments per abordar els desequilibris de poder en la
cooperació amb els països del sud global
En relació a quins són els enfocaments adequats per abordar els desequilibris de poder en la
cooperació amb els països del sud global, les aportacions recollides han estat les següents:
•

Incorporació de les epistemologies del Sud, a través de la recerca.

•

Tenir un enfocament de localització, fomentant i reconeixent les prioritats i capacitats
locals.

•

És necessària una escolta activa de les necessitats del Sud i de com procedir a partir
de les maneres pròpies del Sud, per acabar amb la lògica actual de transferència del
Nord al Sud.

•

Incloure la perspectiva i enfocament decolonial. No obstant, es matisa que el concepte
decolonial, és problemàtic en sí mateix, doncs expressa una jerarquia i genera una
contradicció entorn el repte que planteja la cooperació al desenvolupament (les dues
parts des de l’inici han de trencar la relació d’ajuda tant per l’interès de l’agenda del
nord com la del sud).

•

Cal afegir el concepte intercultural a l’enfocament decolonial (que està inclòs en el decolonial però va més enllà), per tal de reconèixer quines són les aportacions
científiques, pràctiques, etc..., del Nord cap al Sud i viceversa, en base als
coneixements culturals d'arreu.

•

Incloure la perspectiva i enfocament feminista.
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•

La cooperació al desenvolupament hauria de reflexionar sobre quin és el seu paper:
anar tapant forats, o canviar la política publica i fer canvis reals. La cooperació pot ser
una eina més del colonialisme ja que manté vincles de dependència.

•

Fer una cooperació de banda ampla significa tenir en compte les accions que generen
interaccions negatives; prendre consciència dels desequilibris i contribuir a que les
nostres accions estiguin enfocades a denunciar aquests desequilibris. La cooperació
catalana hauria d’identificar què crea més dependència, pobresa i supeditació i fer
coherència de polítiques (CdP). La qüestió és com trencar els vincles i que aquests
siguin horitzontals i voluntaris; el concepte “de-colonial” però, ajuda a mantenir
aquests vincles.

•

Entendre i anomenar les causes dels desequilibris, des d’una cooperació valenta. Així,
la cooperació hauria de respondre a una responsabilitat basada en les causes dels
desequilibris i en la reparació de danys (tal i com s’expressa aquest concepte de “loss
and damage” en l’àmbit de la justícia climàtica).

•

Tenir en compte i incorporar el concepte de reparació.

•

Acabar amb la imposició hegemònica del Nord. Cal també eliminar la posició de
superioritat que es percep ara.

•

Replantejament del concepte Cooperació al Desenvolupament. Hi ha terminologies
que descriuen millor l’objectiu com és la de Justícia Global.

•

Cal una coherència de polítiques. S’hauria de parlar del model d'acció exterior i del
problema existent de manca de coherència política entre aquest model i la
cooperació. Però, també, de la manca de coherència amb les polítiques de la
“Secretaria d’Immigració i Feminismes”.

•

Superar l’ajuda econòmica al desenvolupament i treballar per una cooperació de
banda ampla, tenint en compte totes les interaccions que provoquen situacions
negatives.

•

Treballar per una transferència real de coneixements.

•

No partir de marcs conceptuals existents sinó construir-ne de nous, partint del
coneixement existent. Hem de construir un propi marc perquè els que tenim ara no
ens serveixen, o bé es queden curts o bé entren en contradicció.

3.3 Inclusió de la mirada del Sud
El debat entorn com incloure la mirada del sud en totes les fases de la política pública de
cooperació al desenvolupament, ha generat les següents aportacions:
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•

Major participació de les veus del Sud també en processos com l'actual, d’elaboració
del nou pla director. Cal una consulta directa als països on es dirigeix la cooperació
per integrar-los i saber com s’interpreta en aquests països els objectius de la
cooperació concreta.

•

Que els països del Sud Global tinguin més poder de decisió sobre el disseny, la
justificació, la detecció de necessitats, etc. Consultar com volen la cooperació amb
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nosaltres. Més co-decisió i co-responsabilització també a l'hora de decidir on van els
recursos.
•

Espais reals de diàleg conjunt per definir prioritats i detecció de necessitats del Sud
Global.

•

Implicar a les comunitats residents a Catalunya dels països socis, també en el
seguiment i l’avaluació, que no sigui el seu paper només consultiu sinó que sigui “co-”,
corresponsable i vinculant, perquè sigui decisiu. Tenir en compte l’expertesa vinculada
a l'experiència viscuda de la diàspora que encara té vincles amb el sud.

•

Incorporar les estratègies de resistència pròpies de les comunitats del sud global.

•

Desburocratització. La justificació dels projectes és massa economicista encara. Els
indicadors actuals són massa quantitatius i poc qualitatius. Cal una reducció clara de
la burocratització. Cal un canvi dràstic en els formularis.

•

Possibilitar l'existència de projectes inferiors a 100.000 euros. Hem de ser capaços
d'afavorir el treball de les entitats més petites, especialment el de les organitzacions
de persones migrants (co-desenvolupament).

•

Aconseguir que les convocatòries es considerin com una oportunitat per als països
socis. Implicar-los en el disseny dels projectes i compartir responsabilitats.

•

No despolititzar el concepte decolonial. Que no s'acabi convertint en una etiqueta.

•

Deconstruir la perspectiva eurocèntrica en relació a la capacitat tècnica i posar en
valor la capacitat del Sud. En aquest sentit, es planteja canviar la capacitació a actors
del Sud que de vegades es fa amb experts d’aquí, fent que l’assumeixin persones dels
llocs on s’intervé.

•

En els plans anuals del Pla director caldria especificar quins instruments s’utilitzaran
per analitzar la cooperació directa i com s'avaluarà la inclusió de la mirada del Sud.

•

Cal parlar en plural "mirades", doncs no només hi ha una sola “mirada” del Sud. Parlar
també de visions, de forma incloent, de construir, de perspectives, experiències,
expectatives... Incloent i sempre en plural.

•

Les entitats finançadores cal que facin més visites als projectes per tenir un contacte
més directe amb els actors del Sud.

•

Determinar quins són els interlocutors legítims de cada país.

3.4 Reequilibri de relacions amb els pobles i països socis
Finalment, el debat de com reequilibrar les relacions amb els pobles i països socis de la
cooperació catalana, ha recollit les següents aportacions:
•

El model d’acció exterior ha d’estar alineat amb el Pla Director de Cooperació. Això
comporta voluntat política i coherència de polítiques.

•

L'Agenda i els projectes se segueixen dissenyant des del Nord i si es vol reequilibrar
les relacions aquest fet s’ha de transformar cap a un codiseny.
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•

Cal crear un marc conceptual comú, que permeti que tothom entengui els conceptes
de la cooperació al desenvolupament de la mateixes forma, tant en formació com en
capacitació.

•

Cal determinar com es prioritzen els països prioritaris dels Plans Directors de
cooperació al desenvolupament en base a les relacions prèvies que poden perpetuar
el desequilibri. Com es defineixen els països que són prioritaris per fer cooperació? En
base a quins criteris? Pot ser possible que es prioritzi en funció de l’existència
d'interessos espuris a l'hora de focalitzar els països on s'actua? Per exemple, per
controlar la immigració d’aquest país.

•

Diagnosticar i analitzar quines relacions prèvies de desequilibri s'han establert durant
aquests anys. Per reequilibrar, en primer lloc, cal saber i explicar quins equilibris
anteriors es prenen com a referència.

•

Si la redacció i execució de projectes es fa amb enfocament de gènere i basat en drets
humans, ja incorpora l’atenció de les causes estructurals.

•

No es pot posar com a requisit per actuar en un determinat país, el fet de tenir bones
relacions amb l'Estat en qüestió, quan moltes vegades els perpetradors de les
violències provenen del propi Estat. Cal creure en el concepte de titular de dret.

•

Evitar una concepció holística del país quan no és així. Grans diferències internes. No
existeix una regió Àfrica o Amèrica Llatina uniforme. Tampoc els països poden ser
tractats com un tot unitari i uniforme.

•

Hi ha un cert “clientelisme ONGeista”. Les grans estructures d’ONGD’s tenen un
impacte transformador real del sistema? No totes les ONGD del Sud tenen un
enfocament decolonial. Debat entorn la continuïtat de finançament de grans projectes
de grans ONGD (ex. les propostes sovint venen de les ONGDs i els projectes s’escriuen
des dels despatxos d’Europa) versus projectes més petits i transformadors.
Hi ha participants que exposen que les grans institucions i organitzacions també tenen
un gran impacte, i a més, tenen capacitats tècniques molt importants.
Tanmateix, altres participants defensen que s’ha de fer una aposta ferma pel
codesenvolupament i l'educació pel desenvolupament – com aplicació de l’enfocament
decolonial -, realitzada per entitats més petites, que tot i actuar a petita escala tenen
un impacte transformador.
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•

Convocatòries haurien d’incloure criteris sobre coneixement de context des del punt
de vista del Sud (allò que els és propi, allò que els és tradicional, etc.). Igualment la
informació que es demana dels projectes i que s’intercanvia entre actors del Nord i del
Sud, sovint té una mirada més aviat utilitarista (d’eficàcia i eficiència) i no hi ha una
mirada més transformadora, d’impacte.

•

Analitzar els mecanismes que s’utilitzen per fer cooperació i adaptar-los per tal que es
puguin fer aportacions que responguin al seu plantejament. Consultar com volen la
cooperació amb nosaltres. Tenir en compte que el desenvolupament que entén el
Nord no és l'únic i pot no ser compartit.
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•

Compartir responsabilitats. Codecisió, coresponsabilització a l'hora de decidir on van
els recursos. Facilitar i provocar també l’autoresponsabilitat per part dels països del
Sud.

•

La competitivitat actual de les convocatòries comporta necessitat d'estructures
tècniques als països socis, estructures que no tenen i que no poden tenir.

•

La majoria d’entitats tenim personal dedicat a omplir formularis, lo qual respon a
estructures creades als països socis i poden fer propostes que encaixin en aquets
formularis; això es un peix que es mossega la cua.

•

Desburocratització. Cal un canvi dràstic en els formularis per adaptar-los a les
necessitats i capacitats dels diferents projectes. Tractar-se de tu a tu a l'hora de
dissenyar convocatòries. Així mateix, s’afegeix que difícilment es pot treballar amb
altres lògiques/entitats/socis que no dominin la burocratització que dominen les
ONGDs.

•

Promoure la participació real dels actors del Sud, amb un diàleg conjunt amb les
organitzacions i les poblacions que volen transformar. No es tracta fer formularis o
respondre a enquestes.

•

Evitar el paternalisme i la victimització - no és empoderant. Però sí, reconeixement de
les víctimes i dels victimaris.

•

Calen recursos per invertir en altres vies que no siguin les convocatòries de
subvencions.

•

Valorar el que aporten les persones de coneixement i expertesa.

3.1 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 7 - Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge dels actors del Sud Global
Temàtiques de treball

Conceptes clau
Epistemologies del Sud
Enfocament de localització
Enfocament descolonial intercultural
Enfocament feminista
Escolta activa dels actors del Sud Global

Enfocaments per abordar
els desequilibris

Conèixer i tenir en compte les causes dels desequilibris
Concepte de reparació
Acabar amb imposició hegemònica del Nord Global, posició de
superioritat
Coherència de polítiques
Cooperació de banda ampla
Transferència real i bidireccional de coneixements
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Sessió 7 - Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge dels actors del Sud Global
Temàtiques de treball

Conceptes clau
Construir nous marcs mentals de la cooperació i el seu paper
Major participació i diàleg amb els actors del Sud
Codecisió i coresponsabilització dels actors del Sud
Suport a les estratègies de resistència pròpies del Sud
Considerar experiència de la diàspora i implicarla

Inclusió de la mirada del
Sud

Desburocratització
Projectes de codesenvolupament
Adaptació de les convocatòries
Valoritzar les capacitats dels actors del Sud
Desconstruir la perspectiva eurocèntrica en relació a la “capacitat
tècnica”
Determinar interlocutors legítims
Coherència de polítiques
Marc conceptual comú
Promoure codesenvolupament i EpD, també d’entitats petites que
tenen impacte transformador i enfocament decolonial

Reequilibri de relacions
amb els pobles i països
socis

Analitzar relacions prèvies que poden perpetuar desequilibris
alhora de prioritzar països
Adaptació convocatòries cap a la des burocratització
Codecisió i coresponsabilització dels actors del Sud
Projectes amb enfocament de gènere i basat en drets humans
Evitar paternalisme i victimització

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

Coherència amb l'acció exterior del Govern.

•

Posar en qüestionament quin model de desenvolupament humà potenciem.

•

Escolta activa dels actors del Sud i co-diseny.

•

No despolititzar el concepte decolonial.

•

Entendre que la introducció perspectiva decolonial a les polítiques és un procés molt
llarg.

•

Cooperació valenta.

•

Cooperació de banda ampla.

•

Adaptació i implicació dels països destinataris.

•

Codecisió i corresponsabilitat.

•

Desburocratització.
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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 5 persones, fet que representa el 26% 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

1

20%

Dona

4

80%

No binari

0

0%

Total

5

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7)

L’edat mitjana de les persones que han avaluat la sessió és de 47 anys.
reconegudes
Discapacitat

Persones participants

%

Sí

1

20%

No

4

80%

Total

5

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7)

Municipi de residència
Municipi

Persones participants

% participants

Barcelona

1

20%

Tarragona

1

20%

Castellbisbal

1

20%

Sant Cugat del Vallès

1

20%

Santa Adriá de Besós

1

20%

Total

5

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7)
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Lloc de naixement
Lloc naixement

Persones participants

% participants

Catalunya

4

80%

A la resta d’Espanya

0

0%

A la resta del món

1

20%

Total

5

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7)

Situació laboral
Situació laboral

Persones
participants

%

Jubilat/da o pensionista

0

0%

Treball domèstic no remunerat

0

0%

Aturat/da

1

20%

Estudiant

0

0%

Treballa

4

80%

Total

5

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7)

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:
•

Activitats professionals, científiques i tècniques i administratives

•

Administració pública

•

Salut, educació i serveis socials (3)
Nivell formatiu

Nivell formatiu

Persones
participants

%

Màster, llicenciatura i doctorat

4

80%

FP de grau mitjà

1

20%

Total

5

100%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7)
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Formen part d’alguna entitat?
Tipus d’entitat

Persones participants

%

Associació de famílies d’alumnes

1

20%

Universitats Catalanes

1

20%

Sindicat

1

20%

ONG Drets Humans

1

20%

Associació ambiental

2

40%

Associació cultural, de lleure o
d’estudis històrics/socials

2

40%

Associació drets humans

1

20%

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

1

20%

Un col·legi o associació professional

2

40%

Associació de dones

1

20%

Entitat veïnal

1

20%

14

440%

Total

Nota: els % no sumen 100 ja que s’admetia resposta múltiple.
Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7)
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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 satisfactoris.
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 7)

L’execució de les sessions obté unes valoracions majoritàriament positives, sent l’aspecte
millor valorat la professionalitat dels dinamitzadors.
Figura 4.2 Valoració sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Totes les opinions rellevants en aquesta matèria
hi han estat representades

Els horaris de les sessions de treball han estat
adequats
Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell
professional i han afavorit el debat entre els
participants

Molt

Bastant

Poc

Gens

No ho sap / No contesta

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7)
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Els participants consideren que s’ha incrementat bastant la xarxa de relació de les persones
en la matèria i ha permès aproximar molt/bastant la relació entre administració i ciutadania.
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 7)

La majoria considerant que s’ha assolit molt o bastant els objectius de la sessió, que estan
satisfets amb els resultats de la sessió i també satisfets amb el grau de participació a la sessió.
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 7)
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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 entitats (60%).
Figura 4.6 Accés a la convocatòria

A través de la
Generalitat de
Catalunya
30%

A través de la
meva entitat
60%

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació per a l’elaboració del Pla Director de cooperació al
desenvolupament (Sessió 7).

4.4 Comentaris i suggeriments
Per últim, les persones que han avaluat la sessió han afegit els següents comentaris:
•
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Crec que la temàtica sobre la incorporació (o no) de la perspectiva decolonial és molt
abstracte i ha donat peu a debats ideològics que aporten poc si es vol un canvi real de
model. Crec que per l'elaboració d'un Pla director seria més convenient plantejar preguntes
més concretes sobre el paper (i lideratge) del actors del sud. Si es vol o no? I si es vol, com
fer-ho? I quines són les possibles maneres de fer-ho des de la cooperació catalana.
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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 pel grup 1 de treball:

•

Aportacions realitzades pel grup 2 de treball:
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