Pla director 2019-2022
Lineaments inicials de la Visió 2030 i
opcions per a la planificació quadriennal

1. Introducció
Amb quatre mesos de participació on-line, i dos de sessions de debat presencial, el
procés participatiu “Visió 2030 – la contribució catalana al desenvolupament global” va
permetre prendre el pols al sistema català de la cooperació al desenvolupament,
mobilitzar actors ben coneguts i conèixer de nous, organitzar discussions amb els socis
a terreny, o tractar de forma monogràfica temes importants però difícils d’encabir en
els processos consultius habituals. Les persones i organitzacions participants van
apreciar el lideratge de la Direcció general i de l’Agència catalana de cooperació al
desenvolupament, amb relació al desplegament de l’Agenda 2030 en aquest àmbit, van
poder fer sentir les seves veus en un entorn propici per al debat, i van subratllar també
les oportunitats, les preguntes i els riscs que percebien associats a aquesta nova Agenda.
Els debats i aportacions han permès constatar una idea que ja era clara, fins i tot abans
de la celebració del procés participatiu: l’Agenda 2030 i els Objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) connecten bé amb l’especificitat de la cooperació
catalana, i ens ajuden a posar en valor algunes de les característiques i opcions del
nostre model de cooperació, i de la seva evolució recent.
En concret, i en primer lloc, els ODS configuren una agenda multi-nivell, per a l’Estat i
per a la societat, i això es vincula amb la tradició catalana de compromís cívic en els afers
globals, de solidaritat des de la pròpia identitat amb les els problemes del
desenvolupament i de la pau, i de col·laboració entre els àmbits públic i privat en
aquesta matèria.
En segon lloc, la universalitat i integralitat dels ODS, i el fet que l’Agenda delinea un
programa comú per a tots els països i pobles, s’adiu bé amb el model català, que és
conscient ja fa molts anys del caràcter local de les problemàtiques globals, de l’existència
d’un Nord amb problemes de pobresa i exclusió greus, i de la necessitat que la
cooperació sigui un camí de dos sentits, d’associacions per a l’aprenentatge mutu.
En tercer lloc, l’Agenda 2030 subratlla la importància de la coherència de polítiques per
al desenvolupament (CpD), a la qual la cooperació catalana ha dedicat reflexions i
treballs sostinguts, i que és destacada com a principi ordenador per la Llei 26/2001, de
cooperació al desenvolupament. Així el seu preàmbul determina que “el
desenvolupament, que és el bé públic global perseguit, mai no es pot considerar
exclusivament fruit de l’ajut al desenvolupament.”
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En quart lloc, la nova Agenda dedica una atenció especial a la creació de capacitats i
l’enfortiment institucional, i al respecte als diferents models de desenvolupament de
cada territori. Es tracta d’objectius i de principis que trobem també en les actuacions de
desenvolupament de la Generalitat, tant d’iniciativa directa com d’altres actors.
Finalment, l’Agenda 2030 planteja el desenvolupament sostenible com el resultat dels
esforços d’una comunitat àmplia d’actors, i de múltiples iniciatives i activitats. De la
mateixa manera, la diversitat i la pluralitat dels actors, i de les seves formes de treball i
capacitats específiques, són un tret –potser el més distintiu– de la cooperació catalana.
D’això en solem dir “cooperació de banda ampla.”
Com a nova agenda global, els ODS no es troben exempts de crítica. Un gran acord
intergovernamental és sempre un compromís. Malgrat l’extensió dels 17 ODS i les 169
fites, s’hi troben a faltar més referències als drets humans i als seus diversos
instruments, inclosa la llibertat d’expressió; més tractament de qüestions sensibles –
com són les migracions i el desenvolupament, especialment per a Europa i en clau de
CpD–; o més espai per a noves palanques del desenvolupament, com ara la cultura.
Certament, els ODS es basen també en una assumpció discutible: la de que és possible,
tot mantenint el paradigma econòmic dominant, fer compatibles el creixement i la
sostenibilitat, en les seves diverses dimensions. Una dificultat a la que es van referir
moltes veus en els debats del procés participatiu, on també es va manifestar que
l’Agenda 2030 no qüestiona el model de producció capitalista –i el seu corol·lari de
consumisme, malbaratament de recursos, creació de noves necessitats i dependències,
i creixement de les desigualtats–, que és la causa principal d’aquests problemes globals
que es volen afrontar.
L’opció de la cooperació catalana és, com en altres ocasions, assumir el nou marc global
des d’una perspectiva crítica, conscient del que els ODS incorporen i del que no, i de les
assumpcions en les que es basen. Aquesta opció és la que també han triat altres
organitzacions que, des de la defensa dels drets humans i especialment dels drets
humans de les dones, han participat a l’ampli procés del debat post-2015 i elaboració
de l’Agenda 2030. Acceptem el repte, i també l’oportunitat de ser presents i influir, amb
la nostra pròpia veu, en aquest marc global. En aquest sentit, la Visió 2030 i el Pla
director 2019-2022 faran explícites quines són les opcions que pren la cooperació
catalana, per tal d’emprar l’Agenda de la forma més útil i efectiva.
La cooperació catalana arriba als ODS amb els seus propis aprenentatges i amb les seves
opcions estratègiques, fruit de més de quinze anys de treball i reflexions. En destaquem
dues:
En primer lloc, l’adopció d’una metodologia per a la qualitat de la política i les actuacions
de la cooperació pública, amb l’aplicació dels principis d’eficàcia del desenvolupament.
Uns principis vigents i desplegats a través de pràctiques ben consolidades, com ara la
planificació, el seguiment i l’avaluació, el retiment de comptes mutu, o el diàleg sobre
polítiques de desenvolupament.

2

En segon, l’enfocament de gènere i basat en drets humans (EGiBDH), com a innovació
de la darrera planificació quadriennal, que s’ha convertit en un element clau per a la
capacitat transformadora de la nostra política.
L’Agenda 2030 no pot entrar en conflicte amb aquests principis i enfocaments: els ODS
no han de portar a cap organització a canviar allò que considera que ja fa bé, sinó que
l’han d’ajudar a plantejar d’una manera nova els problemes que ja tenia identificats, i
a alinear les solucions amb els objectius globals. Aquest és l’esperit amb el que hem
abordat els ODS des de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat, i el procés
participatiu “Visió 2030”: en clau d’oportunitat i de contribució. Una opció que ja està
tenint resultats:
Primer, hem pogut plantejar una reflexió estratègica més oberta, amb una mirada més
llarga i més ampla, amb un format de focus temàtic, que ha permès l’especulació, el
dubte i l’aprenentatge. Un format que seria difícil d’encabir en els processos
tradicionals, més focalitzats en els actors i en els seus interessos, i on l’habitual és
l’afirmació de les pròpies posicions.
Segon, hem tingut ocasió d’examinar noves qüestions i noves línies de treball que
formen part dels mecanismes d’implementació de la nova agenda global, i que són ja
nous referents per al desenvolupament, a Catalunya i arreu. El procés de la Visió 2030
ens ha donat l’oportunitat d’estrènyer els lligams amb diferents sectors (esportius,
culturals, de recerca, d’obtenció i processament de dades, tecnològics...) amb una gran
capacitat d’aportació al desenvolupament global.
Tercer, hem començat a identificar els elements d’aquesta contribució catalana al
desenvolupament global, a través d’un marc comú de resultats –els ODS– on acreditar i
contrastar la capacitat transformadora de les nostres actuacions, i on aprendre de la
pràctica d’altres agents, públics i privats.
Per últim, i més important: el procés participatiu ha estat una ocasió magnífica per
tornar a parlar de pau i desenvolupament, de drets i justícia, de valors i solidaritat, de
responsabilitat individual i col·lectiva. De cooperació com a paraula que transmet i
continuarà transmetent la voluntat ferma de canviar les coses. Un debat que ens ha de
servir per impulsar, de nou i amb força, la solidaritat com a valor propi de la societat
catalana, i les polítiques públiques de cooperació com a la seva millor expressió.

2. La Visió 2030: lineaments principals
Aquest gran cabal d’aportacions i de reflexions, a banda de constituir un arsenal notable
d’idees, conceptes i pràctiques, ens aporten també una visió de futur: una idea sobre
com haurà de ser la cooperació al desenvolupament catalana per estar en condicions de
donar el millor d’ella mateixa, d’organitzar les nostres forces més transformadores, i
assegurar una contribució valuosa al desenvolupament global. La Visió 2030 és
concebuda com aquest punt d’arribada a 12 anys, que desplegarem de forma
estratègica i progressiva, a través dels diferents plans directors quadriennals.
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La Visió 2030 reflexa consensos. Sobre els seus lineaments principals, que sintetitzem a
continuació, existeix un espai d’acord molt ampli. Les hem debatut amb nous
interlocutors, però cap d’aquestes vuit idees no és, en realitat, nova. Gairebé totes elles
es refereixen a vells somnis o velles promeses de la política catalana de cooperació. Cap
no pot ser plenament assolida en un cicle de quatre anys. Ara, ens dotem d’un termini
més adequat per assolir-les. El camí per arribar-hi pot i haurà de ser objecte de nous
debats, noves propostes i nous compromisos. Aquestes idees, els eixos de la Visió 2030,
ens han d’ajudar a mantenir el rumb.
En primer lloc, la visió inclou una política de país. Una política catalana de cooperació
amb elements essencials compartits pel conjunt d’administracions públiques, i coneguts
pel conjunt d’actors i organitzacions que s’hi relacionen. No es tracta només de
simplificar i harmonitzar procediments administratius per afavorir l’accés de les entitats
del país als recursos públics. També, d’establir amb més claredat el rol de cada
administració en el propi territori. Municipis, diputacions, Fons català de cooperació,
Àrea metropolitana de Barcelona... no es defineixen només per les seves
especialitzacions i prioritats –que poden canviar amb el temps–, sinó per unes funcions,
amb relació als actors territorials, que han de tenir un caràcter més permanent, i
sobretot plantejar-se en termes de complementarietat amb la resta d’administracions
públiques. Una política que ha de mirar el territori de Catalunya en la seva integritat, i
acordar formes de suport que en garanteixin la cohesió del seu teixit associatiu. Una
política catalana coneguda, legitimada, i comunicada amb qualitat.
En segon, unes organitzacions de la societat civil robustes, ben implantades en el
territori i dotades de les capacitats necessàries per fer les seves tasques.
Organitzacions que puguin assumir la innovació com a forma de millora contínua i
gestionar el coneixement de forma adequada. Dimensionades a les seves funcions, amb
personal que pugui desenvolupar-s’hi i créixer professionalment. Un teixit dens, extens
i diversificat, amb grans entitats, especialitzades i internacionalitzades, i d’altres més
petites, de base local i que sovint asseguren funcions múltiples, vinculades a la
solidaritat i a la defensa dels drets de les persones. Amb instruments de suport que
recolzin aquesta visió, igualment adequats i diversificats, i que incloguin recursos per a
estructures, per a millora de procediments i innovacions. Un conjunt que completen les
ONG internacionals que s’instal·len a Catalunya, i que han d’integrar-se progressivament
a la vida associativa del país.
En tercer lloc, banda ampla. Una característica tradicional i distintiva de la cooperació
catalana, que ens permet i ens ha de permetre cada cop més conèixer, incorporar i
beneficiar-nos de la contribució de diferents actors catalans al desenvolupament global.
Actors amb diferents graus de proximitat a la política pública de cooperació, però que la
reforcen i l’actualitzen. El procés participatiu ens els ha mostrat de prop: joves i les seves
noves formes de treball; un tercer sector amb grans espais de confluència amb el sector
de la cooperació al desenvolupament; professionals de l’àmbit de la comunicació, del
periodisme, de la cultura, els esports... La Visió 2030 ens parla d’una política pública
connectada i sinergitzada amb aquests diferents col·lectius.
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En quart lloc, una acció de govern coherent amb el desenvolupament humà sostenible,
a Catalunya i arreu. Tradicionalment, això volia dir vetllar per l’impacte exterior de les
polítiques públiques, que en el seu conjunt havien de respectar els valors i els principis
de la política de cooperació. Avui, veiem com creix la demanda de ser actius en àmbits
que van més enllà de la dimensió exterior i més enllà de l’activitat estrictament pública.
La CpD adquireix una dimensió de conjunt del govern. En un marc d’ODS, aquesta
vinculació entre l’intern i l’extern esdevé encara més forta: Catalunya és escenari de
problemes i dinàmiques que són globals, i ens hem d’assegurar que les solucions ho
siguin també per al conjunt. Els drets humans i la sostenibilitat com a qüestions clau en
aquest encaix local-global. Una responsabilitat dels poders públics que reclama,
igualment, coresponsabilitat per part de la societat.
En cinquè lloc, una educació per millorar el món canviant les mentalitats. Transformar
les actituds i les pràctiques de la ciutadania, des de la comprensió de les causes
estructurals que originen les desigualtats en el gaudiment dels drets humans. O,
simplement, les desigualtats. Una educació per a la ciutadania crítica instal·lada en els
currículums formals, i que informi també el treball de múltiples agents que creen
continguts i activitats, especialment però no únicament al voltant d’infants i joves. El
moment és el just i el repte, enorme. Catalunya hi arriba però amb bones condicions,
amb molts i molts anys de projectes, experiències i iniciatives, i amb moltes persones
que combinen experiència, entusiasme i capacitat. En la Visió 2030 aquest gran
potencial connecta i porta l’EpD catalana –incloses entitats i administracions públiques,
amb la Generalitat en primer lloc– a fer un gran pas endavant.
En sisè lloc, la Visió és contribució. L’any 2030 Catalunya aspira a ser un actor
internacional més eficaç i reconegut, en matèria de desenvolupament. Ha identificat
alguns àmbits de gran impacte, i ha construït les evidències i els indicadors per acreditarlo, davant les agendes globals. Participa als debats internacionals del desenvolupament,
forma part de partenariats d’alt valor afegit, i estableix relacions institucionals, bilaterals
i multilaterals que omple amb contingut de valor. La política pública de cooperació n’és
la impulsora principal: mobilitza els actius governamentals, orienta i impulsa les
iniciatives de la societat civil, i assegura la qualitat i capacitat transformadora del conjunt
d’actuacions.
En setè, una cooperació intel·ligent. Una política que genera, utilitza, comparteix i
certifica coneixement, que avalua per aprendre i per innovar de forma contínua. Que ha
fet la seva revolució de les dades, no només per a les funcions de planificació i
seguiment, sinó també en les intervencions i molt especialment en l’acció humanitària.
Que adopta l’administració electrònica per facilitar tots els processos. Estretament
vinculada al món de la recerca i la universitat catalanes, i amb connexions internacionals.
Que coneix i utilitza amb èxit, en cada cas, el potencial de les noves tecnologies, i que
intercanvia coneixements sobre aquestes matèries, en l’àmbit internacional.
Finalment, una cooperació que ha crescut fins arribar al 2030. Ha establert un horitzó
de creixement econòmic, i l’ha complert. El 2030 no només dedica a AOD el 0,7 % dels
ingressos propis no condicionats, sinó que també és capaç de mobilitzar fonts de
finançament addicionals per contribuir als objectius de desenvolupament humà
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sostenible, i d’assegurar la coherència de polítiques. Té una idea precisa de l’ús que cal
donar als recursos addicionals, ha repensat el seu marc legal i la governança, i ha
preparat les seves estructures per gestionar-los amb qualitat i eficàcia.

3. Opcions per a la planificació 2019-2022
Com s’havia dit anteriorment, el present exercici de planificació quadriennal s’ha
plantejat de forma diferent als quatre anteriors (2003-2018). D’una banda, s’opta per
una planificació de cicle llarg, de dotze anys, de la qual l’exercici 2019-2022 concreta el
primer quadrienni. L’elaboració d’aquesta planificació 2019-2022, en segon lloc, ha estat
objecte d’un abordatge més sistèmic, amb una estructura provisional centrada en els
actors de la cooperació, que s’ha emprat per donar forma als debats.
L’elaboració del Pla director, fins el moment, s’ha beneficiat d’uns tallers el mes de
desembre de 2018, de diverses aportacions directes, i del “Informe de valoració del
desplegament del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018 de la
Generalitat de Catalunya i recomanacions per al proper cicle de planificació”. Aquest
últim document fa una sèrie d’observacions i recomanacions que assumim, reprenem
en la seva integritat en aquesta secció, i que ens serveixen per emmarcar les nostres
pròpies opcions per a la planificació 2019-2022.
Optem per un Pla director estratègic i operatiu, clar i accionable, descarregat de
qüestions discursives i doctrinàries. Un pla director que faciliti les tasques de planificació
i seguiment anuals, i que hagi dissenyat prèviament com farà la seva pròpia avaluació1.
Pel que fa a la seva missió, el Pla remetrà a les funcions que la Llei 26/2001 assigna
aquesta política pública. La visió se centrarà no tant en els resultats o outcomes de la
política pública, sinó en la seva millora, i seguirà els lineaments de la Visió 2030.
El Pla renova l’aposta per l’enfocament de gènere i basat en drets humans com a
metodologia que assegura una alta capacitat transformadora de les actuacions de la
cooperació al desenvolupament, i signe distintiu de la seva aportació. Alhora,
s’assegurarà que aquest enfocament es formuli de forma que pugui ser apropiat, al
ritme adequat, per part del conjunt d’actors de la política pública.
El Pla donarà igualment importància a la qualitat de la política pública, que apareix
vinculada a qüestions fonamentals com són l’alineament del conjunt d’unitats al voltant
dels objectius del Pla director; la coherència de polítiques i la vinculació de les actuacions
interiors i exteriors; la innovació; i els principis d’eficàcia, que són vigents i que es troben
ja desplegats en els instruments estratègics i operatius.
El Pla continuarà amb una definició àmplia de les actuacions de desenvolupament, que
inclogui accions pròpies d’altres línies estratègiques –com ara la comunicació, la
incidència, la resiliència....–. Alhora, pren nota de les demandes de treballar l’EpD i la
1

Comptem, amb aquest sentit, amb l’Informe encarregat a Ivàlua l’any 2018, que dóna algunes
orientacions molt precises sobre com assegurar l’avaluabilitat de la pròpia planificació.
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creació de ciutadania crítica de forma més autònoma de les experiències i dels projectes
concrets. Igualment, el Pla plantejarà una forma de treball pròpia i de futur en matèria
d’acció humanitària.
En la línia de clarificació en les directrius de la planificació, el Pla especificarà un arbre
d’objectius estratègics que eviti tota ambigüitat. Ens fem ressò ja d’algunes demandes,
que trobaran el seu lloc en la matriu d’objectius: governança democràtica (que pot
relligar i ajudar a concretar objectius com els drets dels pobles, el bon govern o la
descentralització); els drets civils i polítics; el foment de la pau i la promoció d’una vida
lliure de violències; la sostenibilitat ambiental, el canvi climàtic i la resiliència; la salut,
en les seves diverses formes; o els reptes globals / justícia global. Uns objectius
estratègics ajustats a les possibilitats i les capacitats reals que, al costat dels drets de les
dones, configuraran una llista de prioritats on la cooperació catalana pot fer aportacions
substantives.
Pel que fa a la priorització geogràfica, aquesta haurà de tenir en compte la noció general
de la doctrina d’eficàcia de l’ajut –que recomana la seva concentració–, les demandes
en aquest sentit dels diferents actors, i el que diu la pròpia Llei 26/2001. Alhora, aquesta
concentració té diferents lògiques, en funció de les línies i dels instruments. La línia
estratègica d’Educació per al desenvolupament (EpD) es concentra a Catalunya. La línia
estratègica d’acció humanitària pot haver de respondre a crisis greus i imprevistes, i
esdevé difícil de planificar. Els reptes globals demanen incidir a llocs diversos, i primar la
funció d’incidència. Dins la línia estratègica de desenvolupament sembla raonable una
lògica que no s’aturi en les fronteres dels Estats, tot apostant per lògiques regionals –
com fa el treball per l’estabilitat política i la pau a Centreamèrica que impulsa l’ACCD–.
Amb aquestes consideracions, el Pla director indicarà les zones geogràfiques i àrees
d’influència prioritàries, que es concretaran en els plans anuals.
Pel que fa a les modalitats i els instruments, cal aixecar acta del comportament,
fortament diferenciat, que tenen l’ACCD i la resta d’unitats del Govern. A això respon el
fet que la funció normativa “complementària i impulsora” de les iniciatives de la societat
civil és assegurada, sobretot, per l’ACCD. Les recomanacions apunten a una millora
d’aquesta modalitat, a través d’instruments de suport les estructures de les entitats, la
preferència per la plurianualitat quan sigui possible, i l’avenç cap a fórmules de
concertació. En l’àmbit de les capacitats, la nova planificació parteix de la constatació de
la necessitat de suport per tal que les entitats millorin les seves capacitats de treball
eficaç, a través de fórmules diverses: formar persones, invertir en infraestructura,
facilitar viatges i intercanvis...
La nova planificació optarà també per tractar de forma més específica els instruments
propis de les actuacions de cooperació directa de la resta d’unitats. Pensem en la
cooperació tècnica, que permet una mobilització potent dels actius de la pròpia
Generalitat (i també dels ens locals), i en la necessitat de crear mecanismes que la
facilitin i millorin. L’instrument de les Beques, per la seva part, que ha de formar part
d’una estratègia més àmplia de desenvolupament, recerca i creació de capacitat.
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Volem singularitzar un element, molt basat en les experiències anteriors, que és el de
la governança del sistema de la cooperació. Aquesta ha de ser millorada i diversificada,
i s’ha d’orientar en funció de cada tipus d’actor. En concret
-

Els exercicis anteriors mostren una certa fragmentació entre les actuacions de
l’ACCD, i dels departaments. La nova planificació està atenta a assegurar que
els departaments no només “s’apropien” d’uns objectius i formes de treball,
sinó que són part fonamental de la formulació d’aquesta política pública, com
especifica la Llei, a través de la Comissió interdepartamental. El marc dels ODS
ofereix possibilitats noves en aquest sentit, ja que dóna carta de naturalesa a
moltes actuacions de cooperació tècnica. L’objectiu és una acció de govern
unificada i coherent. Això implica també un tractament específic de la
coherència de polítiques, que cada cop més, en un marc d’ODS, esdevindrà un
element central de govern i de caràcter intern –més enllà de la seva funció
pal·liativa dels efectes negatius d’actuacions exteriors de les seves diferents
unitats–. Caldrà veure si per tractar aquestes qüestions més àmplies cal instar
la creació d’un espai de diàleg de polítiques al nivell adequat.

-

Els ens locals són un referent fonamental, que la Llei 26/2001 situa en peu
d’igualtat amb la Generalitat, pel que fa a la seva capacitat agencial en matèria
de cooperació. La Comissió de coordinació amb els ens locals (CCEL) és l’espai
on aquests informen el Pla director i reben informació sobre el desplegament.
La nova planificació, tanmateix, té la voluntat de només incorporar les
aportacions locals dins el text del Pla director, sinó de dotar-se d’un esquema
de treball conjunt, de caràcter estratègic, que concreti les col·laboracions clau a
desplegar en el proper quadrienni. L’equilibri territorial dels recursos i la millora
de la cohesió del teixit associatiu, a través del diàleg interadministratiu; o la
complementarietat de les funcions entre cada administració, entre d’altres, són
una conclusió clara dels debats anteriors i un mandat del futur Pla director..

-

El Consell de cooperació té una composició més mixta, i per tant la seva
governança no es basa tant en l’especificitat dels seus actors i en l’associació
estratègica amb certs objectius de la planificació. El Consell s’ha consolidat com
l’espai clau de la participació i de supervisió de la qualitat, que són funcions a
les quals la nova planificació dóna prioritat.

-

En el procés participatiu s’ha fet evident la capacitat de contribució al
desenvolupament global de certs col·lectius. N’especifiquem un, que
considerem clau per a la planificació futura: el de la universitat i la recerca. La
governança del sistema ha de permetre fórmules flexibles per articular-hi el
diàleg, i l’associació estratègica envers els objectius compartits.

Finalment, les planificacions anteriors han mostrat la dificultat de desplegar-se i avançar
si no es compleixen les previsions pressupostàries. Això continua sent cert en aquesta
planificació. En la mesura del possible, el Pla i els actors que participen a la seva
elaboració n’han de prendre nota, i ajudar a establir un escenari econòmic que es
verifiqui en la realitat.
8

