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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. 



 

 

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 

catalanes i cooperació al 

desenvolupament 

Tipus de 

sessió: 

Debat presencial 

Data, lloc i hora: 24 d’octubre de 2018, a l’espai Jove Kesse de Tarragona, a les 19 h 

Perfil dels 

participants: 

Personal d’entitats vinculades a la cooperació del territori, universitats i 

tècnics de cooperació de l’Ajuntament de Tarragona 

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 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: 

 

 

 

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. 

P
LE

N
A

R
I 

1
 

• 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. 
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 • 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. 
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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 Punts forts i punts febles 

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 Tarragona: 

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

 Existència d’un teixit associatiu i d’entitats vinculades a la cooperació molt potent i 

clarament identificat. Aquest fet facilita molt la relació amb les administracions 

locals(exemple de l’Ajuntament de Tarragona). 

 A Tarragona, a més existeix, una coordinadora d'entitats que organitza activitats per a 

promoure el desenvolupament social de la comunitat i del territori. 

 Aquest coneixement entre les entitats possibilita molt les relacions i fa que siguin més 

properes.  

 A la província de Tarragona existeix una molt bona actitud de la ciutadania en general cap a 

la cooperació.  

 Cal destacar l’aposta de la Universitat Rovira i Virgili per la formació en l'àmbit de 

cooperació i la seva oferta de màster i postgrau relacionats amb la matèria. En aquest 

sentit, el territori pot disposar d'especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, 

l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la 

transformació social. 

 L'agermanament entre ciutats permet intercanvis de coneixements (cooperació tècnica). 

 La Taula del Tercer Sector és un important punt de trobada que permet la triangulació i un 

treball transversal de les entitats del territori.  

 

 



 

 

 

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

 Dificultats per accedir a l'ACCD, no hi ha gairebé relació i no és fàcil aproximar-se amb els 

mecanismes actuals.  

 L’ACCD no ha vingut a conèixer les necessitats del territori en matèria de cooperació. Les 

entitats apunten que existeix una sensació de ser considerats   territori secundari.  

 S’apunta que la mateixa estructura geogràfica de la província de Tarragona, separada entre 

costa i interior, fa que les necessitats en matèria de cooperació siguin molt diferents entre 

les entitats i els municipis.  

 Malgrat aquest elevat coneixement i proximitat entre el món associatiu i les entitats del 

tercer sector, encara s’està lluny d’establir mecanismes de col·laboració entre entitats i el 

treball en xarxa en l’àmbit de Tarragona. No es comparteixen capacitats, coneixements ni 

recursos.  

El treball al territori es realitza en base a nodes aïllats de cooperació. Hi manca una 

estructura interconnectada que faciliti la cooperació entre els diversos agents (tant 

horitzontalment com verticalment).  

 Les entitats del territori no disposen generalment de grans recursos humans o materials, i 

tenen una estructura que limita el seu funcionament: 

o  Es treballen parcel·les concretes, i es desitjaria poder establir mecanismes de treball 

conjunt amb les administracions i  la resta d’agents socials.  

o Es tenen dificultats per poder optar a finançament públic per als projectes. Les 

entitats no tenen la capacitat ni els  recursos necessaris per poder abordar 

l'excessiva burocràcia i les justificacions tècniques exigides per les convocatòries 

d’ajuts.  



 

 

 S’especifica que no existeix cap plataforma on les entitats puguin conèixer quines són les 

necessitats en matèria de cooperació.  

 No es realitza gairebé cooperació bilateral entre administracions. Des de l’Ajuntament de 

Tarragona, s’informa que la poca que se’n fa, versa sobre dducació per aldesenvolupament.  

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 d’una visió territorial: 

 Cal que l'ACCD i la Direcció General de Cooperació tinguin més en compte el territori. 

L’ACCD està molt centrada a Barcelona i es demana certa descentralització. 

 La cooperació ha de ser una línia estratègica de la Universitat Rovira i Virgili. Cal impregnar 

d’aquesta filosofia totes les persones que configuren la institució. 

 En aquest sentit, es planteja la necessitat d’enfortir el paper de la URV com a mediadora 

entre les entitats i l'Administració en projectes de cooperació. 

 Cal desenvolupar accions de cooperació tècnica en base a peticions d'ajuda dels territoris, 

és a dir, tenint en compte les necessitats reals.  

 Enfortir les organitzacions a través de la convocatòria de subvencions. Aquestes,sovint 

tenen  estructures molt reduïdes, gairebé sense recursos i amb personal no alliberat. 

 Creació d'una plataforma on plasmar totes les necessitats del territori, i adaptar aquesta 

eina a tothom que en vulgui fer ús.  

 

En relació amb els instruments i estratègies que poden facilitar l’assoliment dels anteriors 

reptes, s’han recollit les següents aportacions: 

 L’ACCD ha de dotar de més recursos i donar  més suport al territori. 



 

 

 Cal una major transferència de coneixement i que aquest pugui ser compartit. Es proposa 

l’elaboració d'una carta de serveis, una mena de market place, al qual els professionals del 

sector de la cooperació puguin accedir independentment del territori. 

 Cal que la Generalitat doti de recursos la URV perquè pugui assolir aquest rol de 

catalitzador. Seria necessària formació específica per als professionals de la URV Solidària  

en àmbits com el refugi, l’asil o la protecció internacional per tal que aquests puguin 

esdevenir formadors.  

 Elaborar material relacionat amb la cooperació per  a alumnes de batxillerat, buscant de 

despertar en aquest col·lectiu l’interès  per aquest àmbit, ja que actualment predomina una 

idea molt distorsionada del que realment és la cooperació (“jo també vull viatjar pel món 

com vosaltres”). 

 

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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PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES  
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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. 



 

 

7. Valoració del funcionament de la dinàmica i altres observacions 

La dinàmica de la sessió s’ha desenvolupat en format de sessió plenària per tal d’adaptar-se 

millor al nombre d’assistents. 

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. 
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8. Annexos 

8.1 Presentació utilitzada per a la sessió 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


