Informe parcial

Comunitat internacional de professionals
del desenvolupament a Catalunya

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.

·

Sntar 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, i
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:
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3. Objectius de la sessió
L’objectiu d’aquesta sessió fou obtenir recomanacions i suggeriments per part de la comunitat
internacional de professionals del desenvolupament residents a Catalunya, de cara a l’aplicació
de l’Agenda 2030 a la cooperació catalana.
4. Continguts de la sessió i dinàmica emprada
La dinàmica de la sessió va consistir en una introducció sobre el procés i una contextualització
de la cooperació catalana per part la DGCD i d’una representant de la plataforma DEVEX,
seguida d’una breu explicació del que es faria durant la sessió, per part de la Fundació Pere
Tarrés.
Un cop feta la presentació, es va procedir a una discussió conjunta basada en una dinàmica de
preguntes i respostes.

5. Resultat de la sessió
5.1 Diagnosi del tema específic de la sessió


Selecció de les regions i els països de concentració: una de les qüestions rellevants va
ser la forma en què les regions i països d’intervenció se seleccionen. En el cas del Pla
director, es comenta que es va fer seguint criteris de capacitat i presència dels agents de
cooperació catalana, on ja hi havia experiència, i on s’aportava un valor afegit. Els
participants van recomanar que la forma de selecció fos més transparent i seguint uns
criteris establerts, també transparents i acordats amb els actors. Es va suggerir crear un
sistema que ajudés a fer una selecció basada en criteris tècnics i menys polítics.



Direcció de l’estratègia de cara a l’Agenda 2030: es recomana que la cooperació
catalana faci com altres països amb característiques similars a les de Catalunya en
termes de cooperació, de població i d’especialització, entre d'altres. Cal que la
cooperació catalana determini el seu àmbit d’actuació segons el seu valor afegit, segons
el seu nivell d’especialització i els recursos que s'hi poden destinar. I es va donar com a
exemple la cooperació de Noruega, on la majoria dels recursos es focalitzen en el sector
d’extracció de recursos petrolífers.



Planificació i execució. Es va posar en dubte l’eficàcia de l’estructura de la cooperació
catalana a partir de la planificació feta per la Direcció General de Cooperació i l’execució
per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. En aquest sentit, es
van reconèixer reptes en termes d’un procés de planificació força centralitzat, abstracte
i allunyat del terreny.



Altres reptes apuntats són de coordinació i de coherència amb altres departaments de
la Generalitat.



Coherència de les polítiques. També es va qüestionar el fet que la política de
cooperació no estigui lligada a temes de política comercial o migratòria. En aquest
sentit, es va aclarir que lligar la cooperació amb la política migratòria en el cas de

Catalunya és complicat, atès que la Generalitat no té competències en matèria
migratòria, com tampoc en matèria de refugiats. Pel que fa a la cooperació comercial, es
va aclarir que hi ha una altra entitat que s’encarrega d’aquests aspectes i que no està
vinculada amb la cooperació. Donada aquesta situació, els participants van apostar per
una cooperació lligada al compliment dels drets humans, com per exemple en el cas del
Marroc i el Sàhara.


Ajuda humanitària. La qüestió estava destinada a valorar la possibilitat d’incloure
l’ajuda humanitària en la cooperació catalana. En aquest sentit, es va reconèixer que es
necessita molta capacitat i especialització que avui dia no està disponible en la
cooperació catalana, però que s’hauria de considerar en el marc de contextos migratoris
i de conflictes per tal d’atendre els refugiats.

