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Aquest document descriu els elements més rellevants del procés 
participatiu que es vol endegar per a la reflexió estratègica sobre 
la l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS),  i l’avaluació del Pla Director de Cooperació  2015-2018 de 
la cooperació catalana al desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya.
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1. Antecedents

2. Objectius

L’any 2018 és l’últim de vigència del Pla director 2015-2018, i el moment on correspon 
iniciar els treballs per a l’elaboració de la nova planificació. Aquesta nova planificació té 
lloc, tanmateix, en un context diferent a les precedents, per dos motius:

• D’una banda, l’adopció el 2015 per part de les Nacions Unides, NU, de l’Agenda 
2030 i dels seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

• De l’altra, l’evolució i maduració del propi sistema de la cooperació catalana, inclosa 
la seva política pública, amb l’aparició de nous actors, de noves formes de treball i 
nous partenariats, i en general de canvis i tendències que ens obliguen a una mira-
da de més abast.

En aquest context, la DGCD ha decidit explorar les possibilitats de l’Agenda 2030 i els 
ODS com a esquema on plantejar i avançar solucions per a les necessitats de la coope-
ració catalana. La DGCD es planteja un procés diferent als precedents, que combini la 
generació d’una visió 2030 a llarg termini amb la elaboració de la planificació quadrien-
nal preceptiva, el Pla Director de Cooperació 2019-2022.

Per aconseguir-ho s’impulsarà, en col·laboració amb la Secretaria de Transparència i 
Govern Obert un procés participatiu ambiciós tant en els continguts com en la metodo-
logia, i que incorporarà innovacions com la inclusió d’actors tradicionals del sector de la 
cooperació catalana junt amb altres actors rellevants d’àmbits que tradicionalment parti-
cipaven menys en aquests espais, així com una perspectiva més global, amb contraparts 
i dinàmiques fora de Catalunya. 

En la reunió del 12 d’abril es vol presentar el marc de referència del procés participatiu al 
Consell de Participació, per validar-ho i iniciar el seu impuls definitiu.

Objectiu 1. 

Fer una reflexió estratègica amb una diversitat d’actors al voltant de la cooperació cata-
lana en relació a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquesta 
reflexió haurà de permetre orientar la política pública de cooperació al desenvolupament 
de Catalunya.

Objectiu 2. 

A partir d’aquesta reflexió, contribuir a la definició del Pla Director de Cooperació 2019-
2022, el qual concretarà les prioritats geogràfiques i sectorials, les modalitats i instru-
ments l’escenari pressupostari quadriennals. La reflexió estratègica podrà servir també 
per futures concrecions de la política pública de cooperació catalana.

Objectiu 3. 

Fomentar una forma de treballar dins del sector de cooperació català, amb un procés 
obert i innovador, que donarà prioritat a la identificació de nous actors, establint rela-
cions i aliances estratègiques, tot accedint al coneixement que tradicionalment no estava 
emmarcat en el sistema de la cooperació al desenvolupament.
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3. De què parlem? (Els 
eixos del debat)

Visió 2030

El procés participatius s’estructura al voltant de 4 grans eixos temàtics per a la reflexió 
sobre l’Agenda 2030 i els ODS , que es concreten en una diversitat de temes. 

1. Visió transformadora. El nou marc on la cooperació catalana ha de construir una 
proposta per al canvi positiu

 1.1. Agendes Globals

 1.2. Creació de ciutadania global / Educació per al desenvolupament

 1.3. Planeta

 1.4. Coherència de polítiques de desenvolupament 

 1.5. Enfocaments: gènere i drets humans; justícia global; Agenda 2030

 1.6. Focus sobre Àfrica

2. Noves eines i aliances. L’Agenda 2030 emfasitza la necessitat de relacions i aliances 
d’impacte en el desenvolupament 

  2.1. Nous partenariats

  2.2. Nous finançaments per al desenvolupament

  2.3. Noves eines, esports, cultura i desenvolupament

  2.4. Comunitat del professionals del desenvolupament a Catalunya / Barcelona

  2.5. Estratègies de les entitats i tercer sector

  2.6. Què hem de comunicar?

3. Gestió del coneixement i orientació a resultats. El nou marc de obliga a una rendició 
de comptes global

  3.1. Dades i desenvolupament

  3.2. Avaluació i acreditació de resultats

  3.3. Recerca i desenvolupament

  3.4. Tecnologies

4. La política pública: organització i agents. Les implicacions del marc dels ODS per a 
la cooperació pública

  4.1. Articulació de les línies estratègiques: acció humanitària, desenvolupament,  
         EpD

  4.2.  Cooperació i creació de capacitats tècniques

  4.3. Administracions públiques catalanes i cooperació al desenvolupament

  4.4. Participació en projectes amb finançament d’altres donants

Avaluació Pla Director de Cooperació 2015-18

El procés participatiu inclou  accions on es podrà fer una avaluació de l’anterior Pla Direc-
tor de Cooperació 2015-18 i que permeti orientar millor el proper Pla Director 2019-22
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4. Quins límits tenim al 
debat?

5. Amb qui debatrem? 
(el mapa d’actors)

Cal tenir en compte que el procés participatiu generarà una reflexió estratègica per 
construir una visió sobre l’Agenda 2030 i els ODS en relació a la cooperació catalana. 
Aquesta reflexió general contribuirà a la definició del Pla Director 2019-2022.

Tanmateix el procés participatiu no inclourà un treball específic amb els actors per a 
definir el Pla Director 2019-2022 en els seus aspectes concrets com previsions de re-
cursos; prioritats geogràfiques i sectorials; els objectius estratègics; productes i resultats; 
recursos humans i materials; i línies de col·laboració principals, que seran objecte de con-
sulta i de debat en els espais reglats de la cooperació catalana (Consell de Cooperació, 
Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolpament i Comissió de Coordina-
ció amb els Ens Locals), però no objecte d’aquest procés participatiu.

La DGCD definirà per cadascun dels eixos i temes si existeixen límits específics de tipus 
legal, competencial, polític, etc.

La identificació i convocatòria dels actors per a la participació és sempre un element clau 
en tot procés participatiu. Més encara en aquest cas concret, ja que es vol incorporar 
una major diversitat, amb actors que tradicionalment no han format part del sector 
de cooperació, però que en el nou context de l’Agenda 2030 i els ODS esdevenen 
rellevants. A més, es vol fer un procés més obert i innovador que també incorpori actors 
fora de Catalunya implicats i destinataris de la política de cooperació catalana com les 
contraparts.

S’han identificat tres grans grups:

• Actors del sector de cooperació català: entitats de cooperació al desenvolupament, 
que participen o han participat en projectes amb finançament de l’ACCD i en els seus 
processos participatius

• Actors d’altres sectors rellevants en clau d’Agenda 2030: sectors tecnològics, orga-
nitzacions culturals, esportives, universitats, organitzacions municipalistes, etc.

• Organitzacions contraparts i beneficiaris, especialment de regions amb una 
presència consolidada de la cooperació catalana, per ex.: Marroc, Senegal, Moçambic, El 
Salvador, Colòmbia... 

A més la ciutadania interessada també podrà participar en diferents accions previstes.

La DGCD definirà el detall dels actors, perfil i eix de debat en el que participaran configu-
rant el que serà el mapa d’actors que participaran de la manera següent:
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6. Com ho farem? El 
disseny del procés
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El disseny del procés participatiu establirà diferents tipus de dinàmiques en funció del 
grup d’actors i els eixos de debat.

Descripció

Actors
convotcats

Continguts

Materials de 
suport

Número de 
sessions

On

Dinamització

Sessions informatives

Sessions presencials 
on s’exposaran els 
elements més rellevants 
del procés aprticipatiu i 
es recollirà la opinió dels 
participants

Sector de cooperació, 
altres sectors rellevants, 
ciutadania

Elements fonamentals i 
regles de joc del procés 
participatiu

Marc de Referència + 
Tríptic + Video explicatiu

4

Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona

Generalitat de Catalunya Empresa externa
Les pròpies 
ONGDS i organitza-
cions

Les pròpies contra-
parts / Representants 
ACCD

Generalitat de Cata-
lunya

Barcelona (19), Griona 
(1), Lleida (1), Tarrago-
na (1)

Previst: Colombia, 
Marroc, Moçambic participa.gencat.cat

23 A determinar

A determinar

A determinar

Video explicatiu + Fi-
txes temàtiques Visió 
2030

Video explicatiu 
+ Video tutorial 
+ Fitxes temàti-
ques Visió 2030 
+ Fitxes Avaluació 
Pla Director + Doc 
Metodologia Auto-
gestionades

Video explicatiu + 
Video tutorial + Fitxes 
Avaluació Pla Direc-
tor + Doc Metodolo-
gia Autogestionades

Tots els materials

Eixos i temes definits 
per a la reflexió sobre 
la Visió 2030

Eixos i temes defi-
nits per a la reflexió 
sobre la Visió 2030 
i/o Avaluació Pla 
Director 2015-18

Avaluació Pla Direc-
tor 2015- 18 Tots els continguts

Sector de cooperació 
català + altres sectors 
rellevants a títol indi-
vidual

ONGD + altres 
organitzacions 
rellevants

Tots els actors i 
ciutadaniaContraparts

Sessions dinamitzades 
per una empresa es-
pecialitzada, cobriran 
tots els temes definits 
per al debat sobre 
l’Agenda 2030 i els 
ODS

ONGD catalanes 
o altres organitza-
cions podran orga-
nitzar sessions de 
debat a partir d’una 
metodologia que es 
proporciona

Es preveu facilitar 
sessions de debat 
amb contraparts a 
terreny amb una 
metodologia que es 
proporciona i el su-
port de representants 
de l’ACCD

Opció oberta al 
conjunt d’actors i 
ciutadania per fer 
arribar les seves 
aportacions online

Sessions presencials a Catalunya

Sessions
dirigides

Sessions
autogestionades

Sessions
autogestionades

Sessions a terreny Participación online
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7. La resposta i com-
promís  de la DGCD

8. Pla de comunicació

La DGCD donarà compte dels resultats del procés participatius amb la elaboració i comu-
nicació d’un primer informe de resultats (elaborat amb el suport de la empresa dinamit-
zadora) que reculli com ha transcorregut tot el procés, les sessions de treball realitzades i 
els participants, i en especial de les aportacions i resultats obtinguts.

En segon lloc, s’haurà d’explicitar quins han estat els impactes de la reflexió estratègica i 
les aportacions recollides en la definició del proper Pla Director 2019-2022 amb un infor-
me d’impactes que elaborarà la DGCD, i que raonarà els motius i la forma en que s’han 
inclòs o s’han exclòs aportacions recollides en la reflexió estratègica.

S’elaborarà un pla de comunicació que te com a objectius donar a conèixer a la ciuta-
dania i el conjunt d’agents implicats els elements bàsics de l’Agenda 2030 i els ODS, en 
què consisteix el procés participatiu, a qui es convoca i com es pot participar, així com els 
resultats finals etc. Es distingeixen dos moments especialment rellevants:

1. A l’inici del procés. Donar a conèixer el procés participatiu de forma adequada i amb 
diferents canals

2. A la finalització donar resposta i rendir comptes amb els resultats i impactes del 
procés participatiu.

Es preveuen materials tant documentals com visuals (vídeos) orientats a diferents canals 
i públics.



web: participa.gencat.cat
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