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1. Introducció 

La Direcció General i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament plantegen un diàleg 

sobre el futur de la cooperació catalana, amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament 

sostenible, adoptats per les Nacions Unides l’any 2015, com a referència. 

Per a fer-ho, s’ha iniciat un procés participatiu que ha estat acompanyat per la Direcció General 

de Participació Ciutadana, i que ha proposat un debat ampli i innovador: tant des del punt de 

vista dels interlocutors, com de les matèries a tractar i els canals de participació. Així, s’ha 

intentat anar més enllà dels interlocutors habituals, i arribar a altres col·lectius, tant a 

Catalunya com als països socis, amb capacitat i voluntat de contribució al desenvolupament.  

S’han tractat nous temes que formen part de l’Agenda global i que fins ara havien rebut poca 

atenció; i s’han obert diferents possibilitats per a prendre part i fer aportacions al debat, de 

forma presencial i virtual. Els tres grans objectius han estat els següents: 

· Aconseguir una visió pròpia sobre com ha de treballar la cooperació catalana al 

desenvolupament en relació amb l’Agenda 2030. És allò que anomenem Visió 2030. 

· Sentar les bases del futur Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022. 

· Ampliar i diversificar les relacions, i crear noves oportunitats de treball conjunt. 

El procés participatiu ha constat de diferents fases i canals, entre els quals es troben les 

sessions de debat que s’han realitzat a Catalunya. Els temes tractats responen a una lectura 

pròpia de l’Agenda 2030 i de les qüestions més rellevants que planteja, inclosa l’organització de 

la mateixa política pública de cooperació al desenvolupament i dels seus agents. S’han 

organitzat 23 sessions monogràfiques, per a les quals s’ha elaborat un guió de debat específic,  

que s’han adreçat tant a persones expertes com a la ciutadania en general. 

Cada una de les sessions ha comptat amb la col·laboració en tasques de preparació i relatoria 

de la Fundació Pere Tarrés i el Gabinet Ceres. 



  

El present document conté informació relativa al funcionament i resultats d’aquesta sessió, així 

com les recomanacions i els suggeriments recollits. 

2. Informació general de la sessió 

Eix temàtic: Visió transformadora. El nou marc on la cooperació catalana ha de 
construir una proposta per al canvi positiu. 

Tema específic: 1.7. Pau i incidència global Tipus de sessió Debat presencial 

Data: 15 d’octubre de 2018 

Perfil dels 
participants: 

Personal de l’ACDC i de la Direcció General de Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya, fundacions i associacions que treballen en 
l’àmbit de la pau. 

3. Objectius de la sessió 

L’objectiu principal de la sessió va ser obtenir informació i criteri sobre els agents participants, 

així com sobre quines són les tendències i la prospectiva de futur en relació amb cadascun dels 

temes de debat. 

En el transcurs de la sessió es van plantejar les següents qüestions als assistents: 

- Quins aprenentatges podem extreure de la participació de les ONG en la construcció d’una 

política pública de cooperació que ha prioritzat l’objectiu de la pau? 

 - Com poden alinear-se i reforçar-se les prioritats de les organitzacions de pau a Catalunya amb 

els consensos internacionals expressats a l’Agenda 2030?  

- Quines aliances poden contribuir a millorar les capacitats del sector de la pau a Catalunya? 



  

 

4. Dinàmica emprada i continguts de la sessió  

La dinàmica seguida durant la sessió es mostra en el següent esquema: 

 

 

 

 

A l’annex s’inclou el Power point utilitzat per a dinamitzar la sessió. 
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 • Benvinguda. 
• Contextualització. 
• Objectius del procés i impacte de la participació dels assistents. 
• Estructura i dinàmica de la sessió. 
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• Què es fa actualment a Catalunya en termes de .....  i qui ho fa? 

Elaboració d’un mapa visual amb les aportacions realitzades per les persones assistents. 
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• Compartir les aportacions 

Elaboració d’un mapa visual amb les principals conclusions extretes de les aportacions 

del debat grupal. 
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• Tancament i explicació del retorn. 
• Recollida d’impressions entorn la sessió. 
• Avaluació de la sessió. 



  

5. Resultat de la sessió 

5.1 Diagnosi del tema específic de la sessió  

En aquesta sessió es van destacar diferents aportacions i iniciatives referents al que es fa a 

Catalunya en l’àmbit de pau i incidència global: 

 Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, una iniciativa del Fons català de cooperació 

al desenvolupament i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i que compta amb el suport 

de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El duen a terme diferents 

ajuntaments.   

 Actuacions referents a educació que es poden classificar en: 

o Educació per la pau formal 

o Educació per la pau en el lleure  

o Educació per la pau en general 

 Investigació i recerca per la pau, duta a terme per part de les universitats, l’Escola de 

Cultura de Pau (UAB), Novact, Fundipau i altres entitats de la societat civil. 

 El treball que fan les organitzacions no governamentals a incloure l’enfocament de gènere 

dins la dimensió de pau, com per exemple: el paper de les dones en la construcció de la pau, 

o les xarxes de gènere i desenvolupament que busquen garantir els drets de la població 

immigrant a Catalunya. 

 L’acció de govern que es porta a terme en l’àmbit de construcció de pau: p. e. iniciatives de 

diplomàcia ciutadana; iniciatives en resolució de conflictes i post-conflicte; missions i 

observacions a diferents països com Kurdistan, Filipines, Sàhara, Irlanda del Nord, País 

Basc..., que impliquen tant les administracions públiques com la societat civil d’aquestes 

regions. 

 Els instituts econòmics han participat en algun moment en les activitats de mediació. 

Aquestes són accions d’intercanvi de coneixements que es realitzen al centre de resolució 

de conflictes a nivell més micro. 



  

 Els mitjans de comunicació treballen també amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

(CAC), promovent la no violència.  

 Les coordinadores territorials de cooperació a Girona i a Lleida realitzen accions solidàries i 

de cooperació referents a la pau, tot i que no es disposa de  més informació. 

 Accions en el marc de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, que és la secció catalana 

d’una xarxa internacional.  

 Accions de la mesa catalana per la pau i drets humans per Colòmbia. 

 Acompanyament en la consolidació de processos de pau,  línia de treball encara no prou 

desenvolupada però que s’apunta al País Basc. 

 Prevenció de totes les formes d’extremisme violent de tal manera que l’aplicació pràctica 

d’una determinada  política antiterrorista respecti sempre els drets humans.  

 Participació en processos de desmilitarització i desarmament, tema sobre el qual la població 

catalana i les ONG estan sensibilitzades, conjuntament amb les accions que es duguin a 

terme amb l’ONU.  

 Actuacions de democratització, descentralització i governabilitat que es duen a terme en 

certes administracions: 

o Descentralització política, creació d’ajuntaments, compartir un govern 

descentralitzat. 

o Democratització, promoció d’estàndards democràtics.  

o Governabilitat, donar suport a processos participatius, fer campanyes sobre 

transparència, evitar la corrupció política. 

 Les ONG i els moviments socials que intervenen en zones de conflictes com a mediadors. 

 Les ONG i els moviments socials que intervenen en conflictes des de la no violència, enviant 

brigades per donar suport a crear moviments socials des de la mobilització ciutadana i la 

resistència no violenta.  

 Els últims 6 anys s’ha produït un canvi en el discurs  de les ONG, que partia del: “volem ser 

organitzacions que contribueixen a la pau, a la no violència” per focalitzar la mirada en el  

territori. Això és el que coneix com a justícia global. Des d’aquesta perspectiva es dediquen 



  

a fer incidència, és a dir, a conèixer i influir en la modificació de les normatives del territori 

perquè aquestes respectin els valors dels drets humans. 

 Difusió de l’acció no violenta a Catalunya. Per exemple: objectors de consciència, 

mobilització ciutadana (activisme, col·lectius ...). 

 Divulgació i informació sobre temes de pau, ja sigui en l’àmbit educatiu, els mitjans de 

comunicació, les  administracions públiques, ONG o moviments socials.   

 Certificació de compliment amb els Drets Humans en el sector privat. Cada vegada hi ha 

més empreses que es preocupen perquè la seva producció compleixi  els estàndards  sobre 

drets humans. 

 Campanyes de sensibilització d’ONG i moviments socials per tal de conscienciar sobre 

diferents àmbits que poden tenir  influència en la construcció de pau. Per exemple: la 

cultura de les empreses; les pautes de consum; la contractació del personal; la compra 

pública responsable; les certificacions de compra justa, etc. 

 

5.2 Tendències i reptes de futur de cara a l’Agenda 2030 

Tot i que l’actualitat vingui marcada per l’Agenda 2030, es destaca que aquesta no té una 

mirada crítica sobre com els estats fomenten la violència, cosa que comporta un desajustament 

entre l’Agenda 2030 i les actuacions de pau. En definitiva, s’afirma que l’Agenda 2030 no 

reflecteix la importància de la pau, no la incorpora ni la prioritza. 

A partir d’aquesta idea central, el debat va permetre establir quins haurien de ser els reptes de 

futur per treballar en la perspectiva de l’Agenda 2030: 

 De forma general, caldria marcar-se com a repte prioritari incorporar l’àmbit de la pau en 

l’Agenda 2030 amb un marcat protagonisme. 

 Augmentar la rellevància i el paper de determinats agents. En aquest sentit, caldria enfortir 

les ONG que treballen en temes de pau i ampliar-ne la base social. D’altra banda, també 

seria necessari incorporar agents que tradicionalment no estan involucrats amb l’àmbit de 

la pau però que treballen en temes relacionats. 



  

 Un altre repte important seria transversalitzar l’àmbit de la pau a totes les polítiques 

públiques. I de forma complementària, promoure polítiques públiques de construcció de 

pau des de l’Administració. 

 Es proposa també incorporar la pau a àmbits com l’economia social i solidària. 

 Seria necessari un treball més a fons en conflictes generats per l'accés als recursos, atès que 

són conflictes que poden anar en augment amb el temps. 

 Un eix bàsic de futur ha de ser també l’educació en ciutadania global de tota la població. 

 Cal treballar per la innovació de mecanismes d’intervenció en conflictes interns. 

 Tenir una mirada local-internacional per tal que totes dues vagin lligadesi es complementin. 

 Una altra línia de treball que s’apunta en la sessió és la de tenir present la prevenció dels 

discursos de l'extrema dreta, de l’extremisme violent, així com fer front a l’autoritarisme. 

 En un sentit complementari a l’anterior, caldria la democratització de les relacions 

internacionals (ONU). 

 I, de forma més genèrica, mantenir i ampliar l’acció que s’està duent a terme actualment. 

 

Els instruments, eines i estratègies recollides per assolir els reptes de futur han estat els 

següents: 

 Fomentar el diàleg entre cultura, pau i tecnologia. 

 Reduir la burocratització en el sector per tal de fer-lo més eficient. 

 Construir polítiques públiques de pau. 

 Generar intercanvis de bones pràctiques entre els projectes que es duen a terme per tal que 

serveixin d’experiència aprofitable i replicable. 

 Crear nous mecanismes d’intervenció en conflictes interns monopolitzats pel mateix estat 

on es produeix  el conflicte (per exemple, ampliar la protecció que té el personal de les 

ambaixades a les ONG). 

 



  

6. Resum de resultats 

A continuació, es mostren els mapes visuals fets a mode de conclusió de les dues fases de debat 

de la sessió. 
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SITUACIÓ ACTUAL 
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TENDÈNCIES DE FUTUR NO ADIENTS , REPTES A PLANTEJAR I EINES PER ASSOLIR-LOS1 

 

                                                      

1 En negre, les tendències no adients a la Visó 2030; en blau, els reptes a plantejar, i en verd, les eines i instruments per assolir-los. 
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7. Valoració del funcionament de la dinàmica i altres observacions 

La dinàmica de la sessió s’ha desenvolupat  a través de debats plenaris.  

A continuació es mostra un núvol elaborat a partir de la pregunta adreçada a les persones 

assistents: “Què sentiu en aquest moment, quina paraula definiria millor el vostre sentiment 

actual després de finalitzada la sessió?”, que pot servir de visualització del que ha pogut aportar 

la sessió a nivell personal a les persones assistents. 
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8. Annexos 

8.1 Presentació utilitzada per a la sessió 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


