Informe parcial

Participació en projectes d’altres donants

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 pròpia 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:

4.4 Participació en projectes Tipus
d’altres donants
sessió:

Data:

25 d’octubre de 2018

Perfil dels
participants:

Personal de la Secretaria d’Afers Exteriors, de l’Agencia de l’Habitatge de
Catalunya, de la l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya, de consultories privades, de la Corporació
Catalana de Mitjans de Comunicació, del Consorci de Serveis Socials de
Barcelona, de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i ONG

3.

de Debat presencial

Objectius de la sessió

Obtenir informació i criteri sobre les diferents iniciatives que s’estan portant a terme, així com
sobre quines són les tendències i la prospectiva de futur en relació amb el tema de la sessió.
En concret, es van plantejar les següents preguntes als participants:


Una línia de treball que prioritzi ACCD, o organitzacions del sector?



Com evitar fer la competència a entitats privadess, especialment en cas de licitacions
internacionals?



Com millorar els incentius i la seguretat per a la provisió de personal tècnic de
l’Administració de la Generalitat?



Com incentivar la internacionalització i capitalitzar el know how de l’Administració
catalana?



Com consolidar i fomentar relacions de confiança entre administracions públiques
catalanes i d’altres àmbits d´Europa, així com també internacionals?



Cal fer lobby a nivell de les institucions europees per tal de poder visibilitzar l’expertesa
existent?

4.

Dinàmica emparada i continguts de la sessió

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

•
•
•
•

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

•

Què es fa actualment a Catalunya en termes ..... i qui ho fa?
Elaboració d’un mapa visual amb les aportacions realitzades per les persones assistents.
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DEBAT GRUPAL 2

•

Quines són les tendències de futur a Catalunya quant a ...............?
CAP A ON ANEM?
Formació de grups heterogenis.
Anotació per part de tots els membres de cada grup de les tendències de futur percebudes en el
paperògraf facilitat.
Disponibilitat de preguntes que poden dirigir el debat.
•

Aquestes serien les tendències adients en base a l’ Agenda 2030 o n’haurien de ser unes
altres? Què caldriaper fer-les realitat?
CAP ON HAURÍEM D’ANAR I COM?
Indicació per part de tots els membres de cada grup de les tendències que no serien adients en
base a la Agenda 2030 i anotació dels reptes que s’haurien de plantejar i de com assolir-los en el
mateix paperògraf anterior.

•

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 Diagnosi del tema específic de la sessió
Durant la primera part del debat es va reflexionar i debatre entorn què es fa a Catalunya en
projectes de cooperació amb finançament d’altres donants, però també entorn les mancances
actuals en aquest àmbit.
La primera conclusió és que l’aparició de nous donants ha propiciat que sorgeixin noves formes
de relació entre els diferents actors de la cooperació.
Quant al que es fa actualment, es va concretar:


Projectes finançats amb fons de la Unió Europea, alguns exemples:


Projecte a Tunísia per apoderar determinats sectors en àmbits de comunicació
local i participació. El projecte el va guanyar l’ONG catalana Novact, que va
demanar col·laboració a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per fer
determinades accions.



Projectes sobre la igualtat de gènere a la Mediterrània, treball d’influència
política euromediterrània i de seguretat, gestionant xarxes en aquest àmbits.



El programa europeu ENI CBC MED a Jordània, Líban, Egipte i Palestina, establint
partenariats amb dos socis tunisians i un soci jordà.



Fons europeus destinats a l’assistència tècnica dels països receptors de l’ajuda.



Horizon 2020, participació en projectes d’innovació internacional per donar
suport a les administracions.

Respecte a la UE, s’ha destacat que concórrer a projectes europeus és molt complex i que
generalment s’ha de subcontractar a tercers per poder preparar tota la documentació
necessària i concórrer a la licitació de fons. L’Administració catalana no està preparada per
donar resposta a aquests tipus de requeriments.

Altres donants citats han estat:


PNUD: Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, amb projectes a Algèria
sobre temes penitenciaris.



Banc Mundial, destacant que hi ha molta competència per accedir als seus fons i que
fins i tot accedir a la documentació per licitar als diferents projectes és un negoci. A més,
són poc seriosos a l’hora de donar resposta a les ofertes; manca transparència en la
gestió dels processos i no sempre contesten quan t’hi dirigeixes.



BID (Banc Interamericà de Desenvolupament).



Empreses privades. Sobre el sector empresarial els participants han destacat que la
col·laboració en cooperació és molt reduïda i costa moltíssim aconseguir-la perquè la llei
i el marc normatiu no ho faciliten. Tot i així, destaquen que el factor explicatiu clau és
que no hi ha solidificada una cultura sobre mecenatge al nostre país.



La Fundació Anna Lindh (FAL), societat intergovernamental en la qual participen els
països de la Unió pel Mediterrani (UpM), la Unió Europea i la Lliga dels Estats Àrabs.



Fundacions privades



Altres projectes relacionats amb temes d’innovació: living labs, smart labs, etc. Sense
oblidar projectes vinculats a combatre la islamofòbia en els mitjans de comunicació
escrits.

5.2 Tendències i reptes de futur de cara a l’Agenda 2030
Les tendències aportades que es consideren que no serien adients de cara a l’Agenda 2030 són
les següents:


Moltes vegades les iniciatives de la cooperació catalana es fan des d’una perspectiva
vocacional i de manera aïllada, sense tenir en compte l’expertesa.



Manca sensibilització en la cooperació a nivell dels departaments de la Generalitat
tradicionalment no implicats en la cooperació.

A partir de les anteriors tendències, el debat va permetre establir quins haurien de ser els
reptes de futur per treballar en base a l’Agenda 2030:


Crear un valor afegit i un tret distintiu de la cooperació catalana.
En aquest sentit, s’indica que caldria una millor definició de les línies estratègiques de la
cooperació catalana, establint prioritats on la cooperació catalana pot tenir més impacte:


Tant per l’expertesa o fortaleses de país (best practices), es van citar alguns
exemples com l’esport base, les polítiques penitenciàries ola gestió del patrimoni
cultural (culture diplomacy).



O per l’interès del mateix territori, que vulgui centrar-se en unes línies de treball en
concret.



La cooperació catalana hauria de centrar-se en aquells àmbits que no estiguin
desenvolupant altres administracions o donants en paral·lel, aprofitant l’expertesa pròpia.



Cal establir més partenariats público-privats. Aquestes aliances es consideren molt
necessàries per accedir a més fons de finançament i per promoure la participació a les
licitacions d’algunes entitats públiques que actualment no disposen dels recursos humans
necessaris per poder fer-ho.



Fomentar una major coordinació entre actors que permeti el coneixement de línies i
polítiques a fi i efecte d’evitar duplicitats.



Millorar la coordinació entre actors i polítiques, especialment per accedir a finançament
internacional.



Definir la cooperació catalana en funció dels següents dos vectors: expertesa pròpia i
vocació internacional.

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


És necessari fer un treball de sensibilització entre els departaments i/o agents
tradicionalment no implicats en la cooperació per donar-los a conèixer el que pot aportar la
internacionalització i la cooperació en general.



Incloure la internacionalització dels departaments de la Generalitat com a mandat en els
termes de referència, i fer-ho a dos nivells:


Un de polític, on s’aposti clarament en aquesta direcció, amb un convenciment ferm
i clar.



Un d’executiu i operatiu, a través dels directors de servei o els secretaris generals,
que haurien de ser els qui haurien de donar les ordres més executives per
internacionalitzar l’acció.



Que hi hagi un incentiu polític envers una orientació determinada en matèria de
cooperació.



Diferenciar la cooperació catalana i fer-ho a través de l’especialització per sectors o àmbits
on cooperar i les zones on fer-ho.



Cal que hi hagi un lideratge a nivell de govern, i s’apunta que hauria de venir des del
Departament de la Presidència, de manera que tingui capacitat per alinear tots els directors
i directores de servei dels altres departaments.



No hi ha coordinació possible sense recursos. En primer lloc són necessaris recursos humans
per establir tots els mecanismes de coordinació necessaris entre departaments i, en segon
lloc, calen recursos econòmics.



Establiment de persones de referència en temes de cooperació als diferents organismes
públics o institucions i al tercer sector. S’ha d’intentar formar persones de referència a les
insttitucions, que siguin receptives a dedicar-se a aquestes qüestions.



Creació de tota una unitat a l’ACCD que coordini les institucions públiques i entitats del
tercer sector, vetlli per mantenir les xarxes establertes i actuï com a catalitzador.



Elaboració d’un registre d’acreditacions de les institucions públiques i entitats del tercer
sector per fer possibles els partenariats público-privats amb l’objectiu d’agilitzar i
operativitzar la internacionalització.

6.

Resum de resultats

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

SITUACIÓ ACTUAL

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

A continuació es mostra un núvol elaborat a partir de la pregunta feta 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
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