Informe parcial

Administracions públiques catalanes
i cooperació al desenvolupament
Lleida
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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 aquesta 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.
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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:

4. La política pública: organització i agents

Tema específic:

4.3 Administracions públiques Tipus de sessió: Debat presencial
catalanes

i

cooperació

al

desenvolupament
Data:

25 d’octubre de 2018

Perfil

dels Personal d’entitats vinculades a la cooperació del territori

participants:

3.

Objectius de la sessió

Verificar la recepció i valoració que està tenint la forma de treball de la cooperació catalana, i
aixecar acta de les alternatives i millores que es puguin expressar en relació amb cadascun dels
temes de debat.
Es van plantejar les següents preguntes als assistents per tal de fomentar el debat:


Amb quins actors cal treballar al territori? Qui té la responsabilitat de donar suport al
teixit associatiu local? Com fer per estendre’l i/o enfortir-lo?



Com s’ha d’articular el suport entre ens locals, provincials i la Generalitat? Com
potenciar la cooperació municipalista?



Podem pensar en un repartiment de funcions que permeti l’ACCD donar prioritat a
entitats i projectes mitjans i grans? L’ACCD ha de treballar amb entitats que tenen

implantació exclusivament a nivell municipal o el suport a aquestes entitats hauria de
recaure en els municipis i les diputacions?


Coordinació entre les administracions en què? En el suport a iniciatives de forma
conjunta?; en viatges i visites, a Catalunya i sobre el terreny?; en l’harmonització de
procediments de subvenció en relació amb les entitats de concurrència pública dirigits a
entitats?; en processos d’avaluació?; en estratègies de treball a països socis
coincidents?, en l’estratègia d’EpD?; en acció humanitària?; en relació amb els diferents
actors?, etc.



Coordinació i eficiència per avançar cap a la complementarietat? Què entenem per
complementarietat? Complementarietat en quins àmbits i amb quines administracions?



Podem pensar en la realització de convocatòries de subvenció conjuntes amb la
participació i els recursos de les diferents administracions? Es pot crear un fons per
donar resposta conjunta (Generalitat-ACCD; diputacions; municipis...) a les actuacions
d’emergència? La CCEL és l’instrument polític i tècnic per fer operatiu el principi de
coordinació. Més enllà de reformar el decret de regulació per fer-la més representativa,
què cal per seguir avançant ?



Quina ha de ser la relació de les diverses administracions públiques amb el Fons català
de cooperació al desenvolupament?



Com s’articula la introducció dels ODS en la resta de polítiques públiques al conjunt
d’administracions?

4.

Dinàmica emprada i continguts de la sessió

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

INTROD
UCCIÓ
PLENARI
1

Benvinguda.
Contextualització.
Objectius del procés i impacte de la participació dels assistents.
Estructura i dinàmica de la sessió.

•
•

Quins són els PUNTS FORTS de....... a Catalunya?
Quins són els PUNTS FEBLES de....... a Catalunya?
Elaboració d’un mapa visual amb les aportacions realitzades per les persones assistents.

DEBAT GRUPAL 2
PLENARI
2
CLOEND
AI
AVALUA
CIÓ

•
•
•
•

•

Quins reptes es podrien plantejar per al futur?
CAP A ON PODEM I HAURÍEM D’ANAR?

•

Quines actuacions permetrien assolir aquests reptes?
COM HI PODEM ARRIBAR?
Participació de tots els membres de cada grup en base a l’Agenda 2030 i anotació dels reptes
que s’haurien de plantejar i de com assolir-los.

•

Compartir les aportacions
Elaboració d’un mapa visual amb les principals conclusions extretes de les aportacions del debat
grupal.

•
•
•

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

A l’annex s’inclou el Power point utilitzat per a dinamitzar la sessió.

5.

Resultat de la sessió

5.1 Punts forts i punts febles
En aquesta sessió, durant la primera part del debat, es va reflexionar i debatre entorn quins són
els punts forts i els punts febles quant a la cooperació a la província de Lleida.
En relació amb els punts forts, les aportacions van ser les següents:


L'aposta ètica i política que van fer en el seu moment des de la Generalitat i l'ACCD per
adoptar l'enfocament de gènere basat en drets humans.



La Diputació de Barcelona (DIBA) és un referent en suport municipal i en la política de
cooperació. Per tant, estaria bé que s’aprofités la seva expertesa en bones pràctiques i en la
detecció de mancances per part de diferents diputacions (coordinació triangular entre
Generalitat-DIBA-Ajuntament Barcelona).



L’existència d’un fons específic que aposta per una estructura interna.



La desapareguda convocatòria específica territorial.

En relació amb els punts febles, les aportacions van ser les següents:


La societat civil no rep l'impacte de les accions d'EpD.



Anteriorment, es realitzava una discriminació positiva en favor de les entitats/ONG del
territori (convocatòria específica territorial), ja que eren més petites i, per tant, no podien
competir en igualtat de condicions davant de les ONG més grans. Actualment, aquesta
discriminació positiva ha desaparegut.



La Generalitat no coneix prou el territori, específicament en matèria de cooperació.



Des dels ajuntaments existeix una manca d'avaluació dels resultats dels projectes que es
realitzen. Aquesta avaluació hauria de fer-se tenint en compte el llarg termini. Per altra
banda, és imprescindible que es produeixi un retorn envers la ciutadania.



Hi manca una plataforma institucional de gestió de projectes que connecti els diferents
agents des de la Coordinadora d’ONG.



Hi ha un conjunt d'agents que no són valorats: sindicats, moviments socials, plataformes i
universitats. L'ACCD no els dona suport quan volen fer cooperació.



Manca de personal i tècnics de cooperació a l'ACCD.



Manca de personal professional a les administracions públiques en l’àmbit de la cooperació
(coneixedors dels tràmits de cooperació) que acompanyi les entitats. No hi ha llocs de
treball formals amb una base laboral digna i en condicions que puguin donar suport a les
entitats.



Totes les estructures de cooperació a la ciutat de Girona són precàries: les entitats que s'hi
dediquen no tenen estructura humana, no tenen treballadors contractats. Tampoc hi ha el
corresponent departament de cooperació a la Diputació. Tampoc existeix cap regidoria de
cooperació a l'Ajuntament. Aquesta realitat comporta la dependència de les entitats i la
coordinadora del finançament provinent de la Generalitat. És evident que falta suport
estructural: manca de personal, manca de recursos econòmics (permanents i estables),
manca de seguiment i d’acompanyament.



S'ha produït un distanciament territorial respecte el teixit associatiu. Hi ha una distància
espacial i territorial entre les administracions públiques i la Generalitat. També hi ha una
distància en l’àmbit institucional arran els canvis del últims temps que viu el país.
La situació en general ha col·lapsat l'Administració, no hi ha una direcció clara, i això afecta
l'àmbit de la cooperació en aspectes com la manca o disminució de recursos. Les
administracions aprofiten la crisi com a excusa per retallar i dotar programes amb una
flagrant manca de recursos.



Manca de criteris comuns i complexitat dels tràmits administratius. Les entitats petites no
tenen personal qualificat, necessiten ajuda per fer els tràmits de subvencions i aconseguir
que les seves propostes siguin admeses.

5.2 Reptes de futur de cara a l’Agenda 2030
A partir d’aquí, el debat va permetre establir quins haurien de ser els reptes de futur per
treballar en base a l’Agenda 2030 des ’una visió territorial:


Coherència de totes les polítiques de l'Administració.



Interès per i compromís polític amb la cooperació.



Coordinació entre les diferents administracions públiques per tal que existeixin les mateixes
línies d'enfocament, s’utilitzin els mateixos formularis, s’adopti la mateixa manera de
justificar, unificant criteris (ACCD, ajuntaments, Diputació, FCCD).



Valoritzar l’EpD i la recerca en desenvolupament. Ampliar el reconeixement de l’Epd a nivell
acadèmic.



Enfortir l'enfocament de gènere basat en els drets humans.



Respectar i fomentar el teixit associatiu, així com també recuperar la confiança de les
administracions envers les entitats i viceversa.



Distribuir equitativament les actuacions que fa la Generalitat,i de forma equilibrada en tot
el país. En aquest sentit, s’afegeix que caldria tornar a aplicar criteris de discriminació
positiva en base a criteris com el territorial (Lleida) i la grandària de les entitats (entitats
petites).



Treball transversal entre administracions.



Tenir una visió de país comú, compartida i integrada.

En relació amb els instruments i estratègies que poden facilitar l’assoliment dels anteriors
reptes, s’han recollit les següents aportacions:


Obligació del 0,7% per a totes les administracions públiques.



Unificar i simplificar tràmits i criteris administratius amb un mateix enfocament.



Polítiques de coherència a totes les administracions. Treball transversal entre
administracions.



Coordinació entre departaments efectiva i basada en els mateixos valors.



Espais de coordinació eficaços i harmonització de polítiques.



Més recursos i reconeixement acadèmic del treball en l’àmbit de l'EpD.



Inclusió curricular a les escoles dels valors de cooperació, igualtat i respecte.



Facilitar les estructures descentralitzades: serveis, oportunitats, recursos, edificis,
personal…



Independència entre la política i les línies de cooperació, amb una distribució més equitativa
al territori d'experts i expertes,artint de la base que els experts en cooperació han d’estar al
marge dels interessos polítics.



Més recursos econòmics estables i permanents. Augment dels pressupostos de totes les
administracions en cooperació, i a tots els nivells.



Visibilitzar el retorn dels resultats.



En referència al teixit associatiu, respectar el potencial dels agents socials i no fer-los
competir pels recursos.



Canviar l'administració i la visió de Catalunya, el coneixement del territori i les entitats.
Coneixement de la realitat territorial i valoració i aprofitament dels agents del territori, com
la coordinadora d’ONG i les mateixes ONG.



Adequació dels instruments a les singularitats del territori (singularització territorial).
Discriminació positiva envers el territori i les entitats petites.

6.

Resum de resultats

A continuació, es mostren els mapes visuals fets a mode de conclusió dels dues fases de debat
de la sessió.

PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES

11

REPTES A PLANTEJAR I EINES PER ASSOLIR-LOS1

1

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 prevista s’ha dut a terme tal com s’havia plantejat.
A continuació es mostra un núvol elaborat a partir de la pregunta realitzada 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.

8.

Annexos

8.1 Presentació utilitzada per a la sessió
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