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Punt 1 | Debat i votació

Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-
2022
259-00001/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 39011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

Tramitació: article 170 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de maig de 2019 s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-

rència, s’aprova la iniciativa SIG19EXI0448 Proposta d’acord del Govern pel qual 
s’aprova el projecte de Pla director de cooperació per al desenvolupament 2019-2022 
i se n’acorda la tramesa al Parlament de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 21 de maig de 2019.

Acord del Govern pel qual s’aprova el projecte de Pla director de 
cooperació per al desenvolupament 2019-2022 i se n’acorda la tramesa 
al Parlament de Catalunya
L’article 8 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolu-

pament, estableix que l’Administració de la Generalitat ha d’elaborar amb una pe-
riodicitat quadriennal un pla director que estableixi les previsions de recursos i les 
prioritats geogràfiques i sectorials que s’hauran de respectar i concretar en els plans 
anuals de cooperació al desenvolupament.

D’acord amb l’esmentada Llei 26/2001, de 31 de desembre, el Pla director, que 
ha d’ésser aprovat pel Parlament, ha de fixar les prioritats geogràfiques i sectorials 
del període, els objectius estratègics, els productes i els resultats que es pretenen ob-
tenir, i també els recursos humans, materials, econòmics o de gestió necessaris. El 
Pla ha d’indicar també les línies de coordinació, col·laboració o cooperació amb al-
tres agents públics o privats, bilaterals o multilaterals, necessaris o convenients per 
al reforçament dels objectius estratègics de la cooperació pública catalana.

El projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 s’ha 
basat en un procés ampli d’estudi, informació, consulta i participació, i en l’avalua-
ció de l’experiència precedent. De forma prèvia, ha tingut lloc un procés participatiu 
per al qual s’ha comptat amb un conjunt molt ampli d’actors del sector de la coope-
ració catalana i d’altres rellevants, així com de contraparts de fora de Catalunya.

Les orientacions del Pla director 2019-2022 s’hauran de concretar en els plans 
anuals corresponents, que són els instruments de programació de l’activitat de l’Ad-
ministració de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament, i que 
han de desplegar els objectius, les prioritats i els recursos establerts en el projecte 
del Pla director.

El projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 és el 
cinquè dels plans directors, essent el precedent immediat el Pla director de coopera-
ció al desenvolupament 2015-2018, publicat mitjançant la Resolució 1030/X, de 22 
d’abril de 2015, del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Pla director de 
cooperació al desenvolupament 2014-2018 (DOGC núm. 6907, de 7.7.2015).

Atès que l’article 8.3 i 8.5 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació 
al desenvolupament, estableix que el conseller o consellera competent en matèria 
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d’actuacions exteriors ha de presentar al Govern el projecte de Pla director perquè 
sigui tramès al Parlament i que el projecte de Pla director ha de ser aprovat pel Par-
lament; 

Atès que el projecte de Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 
ha estat dictaminat favorablement pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, 
per la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i per la Comissió Interdeparta-
mental de Cooperació al Desenvolupament; 

Per tot això, a proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, el Govern

Acorda: 
1. Aprovar el projecte de Pla director de cooperació per al desenvolupament 

2019-2022, que s’adjunta com a annex.
2. Trametre aquest projecte al Parlament de Catalunya.

Annex. Projecte de Pla director de cooperació per al desenvolupament 
2019-2022

Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 - Generalitat 
de Catalunya, 29 de març de 2019
Presentació i resum executiu
I. La política pública de cooperació al desenvolupament
1. Context i oportunitats
2. Missió i visió
3. Capacitat transformadora i qualitat
4. Planificació, seguiment i avaluació
5. Escenari econòmic
II. La contribució de la cooperació catalana als Objectius de Desenvolupament Sostenible
6. Actuacions de desenvolupament 
7. Actuacions d’educació per al desenvolupament
8. Coherència de polítiques per al desenvolupament i qüestions sistèmiques
9. Instruments
10. Modalitats
III. La governança del sistema
11. Una política del conjunt del Govern
12. Coordinació i col·laboració amb els ens locals
13. Foment de les capacitats dels agents de la cooperació
14. Relacions institucionals i aliances

Presentació i resum executiu
El pla director és l’expressió tècnica principal de la política de la Generalitat en 

matèria de cooperació al desenvolupament. L’Administració de la Generalitat l’ha 
d’elaborar amb una periodicitat quadriennal, per tal d’establir les previsions de re-
cursos i les prioritats geogràfiques i sectorials que s’hauran de respectar i concretar 
en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.

L’elaboració d’aquest Pla director 2019-2022 –el cinquè des de l’aprovació de 
la Llei 26/2001, de cooperació al desenvolupament– va estar clarament marcada 
per la voluntat d’assumir i de desplegar, des de la política pública de cooperació al 
desenvolupament, el nou marc internacional de l’Agenda 2030 i dels seus Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS). Adoptats per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides l’any 2015, els ODS representen una fita fonamental per al conjunt 
de les polítiques públiques, i especialment per a aquelles més relacionades amb el 
desenvolupament.

Per això, i de forma prèvia a l’elaboració d’aquest Pla director, la Generalitat de 
Catalunya va impulsar el procés participatiu «Visió 2030 - la contribució catalana 
al desenvolupament global». Al llarg de més de tres mesos, un nombre important 
de debats virtuals i presencials van permetre arribar a conclusions clares sobre el 
futur d’aquesta política: sobre quina és la cooperació al desenvolupament necessària 
per estar en condicions de fer la millor aportació als Objectius de Desenvolupament 
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Sostenible. Els resultats del procés participatiu assenyalen, en efecte, un camí a re-
córrer per la cooperació al desenvolupament catalana, en els propers dotze anys. La 
Visió 2030, amb els seus vuit lineaments principals, serà desplegada pels propers 
tres plans directors, inclòs el que aquí es presenta. Aquesta visió inclou assoliments 
i resultats que no es podran verificar en un únic cicle de planificació, i que queden, 
així, situats en un marc temporal adequat al seu abast i a la seva ambició.

El primer capítol del Pla director 2019-2022 (I. La política pública de cooperació 
al desenvolupament) incorpora aquesta mirada prospectiva, i també, i com és pre-
ceptiu, l’aprenentatge de les experiències prèvies, i especialment l’anàlisi i l’avalua-
ció del cicle anterior. Aquesta anàlisi ha aconsellat mantenir i reforçar els elements 
més transformadors de la cooperació catalana, i especialment l’enfocament de gè-
nere i basat en drets humans, introduït a la darrera planificació. Enfocament i qua-
litat, en el conjunt d’actuacions de cooperació, són prioritats per a aquesta planifica-
ció. Destaquem també el compromís, que assumeix aquesta planificació, d’arribar 
a l’objectiu d’un 0,7% dels ingressos corrents no condicionats per a l’any 2030, i la 
incorporació a aquest Pla director d’un escenari que orienta els creixements anuals 
necessaris per assolir aquesta fita, ja present a la Llei 26/2001, de cooperació al 
desenvolupament.

El segon capítol del Pla director (II. La contribució de la cooperació catalana 
als Objectius de Desenvolupament Sostenible) concreta les opcions sectorials i ge-
ogràfiques, així com les modalitats i instruments de les actuacions de cooperació. 
Sempre amb una lògica d’ODS, es presenten en primer lloc les prioritats sectorials 
per als projectes de desenvolupament. L’opció de la planificació 2019-2022 és es-
tablir un conjunt de set objectius estratègics, inclòs un sobre els «reptes globals» 
del desenvolupament –on tindran cabuda les matèries especialment sensibles a la 
problemàtica nord-sud, com ara les desigualtats i especialment les migracions–. Es 
tracta d’un marc d’objectius ampli i clar, a partir del qual es pugui identificar proble-
màtiques –amb l’enfocament de gènere i drets humans– i, progressivament, orientar 
les actuacions envers els ODS i les seves fites. Les prioritats geogràfiques responen 
a la necessitat de diversificar i de distingir entre diferents lògiques d’actuació, en 
clau territorial. Així, s’incorporen tant una llista de països i pobles prioritaris, que 
regirà les convocatòries de projectes, com una sèrie de zones d’especial atenció, or-
ganitzades regionalment, i una altra de zones i col·lectius especialment vulnerables.

El procés participatiu va mostrar la necessitat de recuperar l’educació per al 
desenvolupament com a línia estratègica de la política de cooperació, amb les seves 
orientacions específiques, i a això respon la secció corresponent del Pla director. 
Aquesta també destaca la necessitat d’impulsar una estratègia que permeti a l’educa-
ció assolir una dimensió més gran, i connectar i vincular-se amb el gran cabal d’ac-
tuacions que, a Catalunya, cerquen la construcció d’una ciutadania crítica, conscient 
de la dimensió global dels problemes, i de la necessitat de treballar per als drets hu-
mans, en totes les seves dimensions.

L’ODS 17 és l’esquema que articula la secció dedicada a coherència de polítiques 
per al desenvolupament i a altres qüestions sistèmiques. El Pla director destaca la 
importància de la coherència, que en un esquema d’ODS no es pot limitar a l’acció 
pal·liativa de l’impacte de determinades actuacions a l’exterior, i s’ha d’orientar a ga-
rantir una acció de govern adequada per al desenvolupament sostenible, a l’interior 
del mateix país i que comprengui el conjunt de les polítiques públiques. El capítol es 
completa amb dues seccions, sobre instruments i modalitats, que fixen les opcions 
conceptuals i operatives de la cooperació catalana per a aquest cicle.

Finalment, el darrer capítol (III. La governança del sistema) respon a la voluntat 
d’aquesta planificació d’anar més enllà de l’especificació dels instruments de coordi-
nació habituals. Per això, les seccions distingeixen de forma més clara entre els di-
ferents agents implicats en aquesta política pública, i també especifiquen alguns ins-
truments que han de permetre concretar les agendes de coordinació i col·laboració, 



CAERIT 14
19 de juliol de 2019

5 Dossier

per al cicle 2019-2022. La primera secció, referida a la mateixa Generalitat i a les 
unitats actives en cooperació al desenvolupament, emfasitza la necessitat d’avançar 
cap a una acció de govern més alineada i de més qualitat. Una segona secció, dedi-
cada als ens locals, distingeix entre l’associació per a les qüestions de país, comunes 
a totes les administracions, i la col·laboració, més puntual i específica, per a activi-
tats i projectes d’especial interès. En el suport als agents de la cooperació destaca 
la necessitat d’enfortir les seves estructures i processos d’innovació, d’assegurar-ne 
una distribució territorial adequada, i de promoure les seves relacions positives i si-
nergies entre si. Finalment, la secció de relacions institucionals i aliances –o parte-
nariats– subratlla la importància dels acords govern-govern, i també d’impulsar –en 
línia amb l’ODS 17– aliances múltiples, innovadores i inclusives per als Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, amb socis del sector de la cooperació i amb tot 
altre agent que estigui en condicions de fer aportacions de valor a l’agenda global.

I. La política pública de cooperació al desenvolupament

1. Context i oportunitats
No deixa d’augmentar la magnitud i l’impacte en la vida de les persones –del 

sud i del nord– dels problemes globals. No fa gaire temps, els temes més greus i 
urgents dins l’agenda internacional –com ara les guerres, la pobresa o les catàstro-
fes naturals– eren vists en primer lloc com problemes dels estats, susceptibles de 
ser abordats a través d’un diàleg sectorial, bilateral o multilateral. El context actual 
mostra amb molta més nitidesa la natura profundament interdependent d’aquestes 
qüestions, que apareixen com a realitats entrelligades, complexes i intractables de 
forma separada, i el seu caràcter transnacional, que ultrapassa enormement les min-
ses possibilitats regulatòries del sistema multilateral.

Si en dècades passades la principal amenaça al planeta –i a les persones que l’ha-
bitem– era la guerra nuclear, avui el canvi climàtic ja no és un escenari científic sinó 
un risc real, que es vincula clarament a la privació, el conflicte i la mobilitat huma-
na. Les migracions massives, la continuïtat de la pobresa extrema o les condicions 
de vida en els slums urbans palesen la vulnerabilitat creixent de les persones. Les 
dones i les nenes, que continuen patint tot tipus de violències, personifiquen l’encre-
uament entre desigualtat i manca d’equitat. A escala global, apreciem el creixement 
de les desigualtats dins i entre els països, coexistint enormes disparitats d’oportu-
nitats, renda, riquesa i poder, creuades per les desigualtats de gènere, geogràfiques, 
d’edat, o origen. La multiplicació i diversificació de les violències, i sobretot la re-
gressió democràtica i dels drets, completen un panorama complex i amenaçador. La 
humanitat sembla retrocedir cap a estadis anteriors de desenvolupament, en uns mo-
ments on, paradoxalment, els avenços científics i tecnològics podrien posar al nostre 
abast solucions eficaces i assequibles.

El sistema de la cooperació internacional al desenvolupament, amb les seves re-
gles i els seus instruments tradicionals, ha experimentat canvis fonamentals: l’apari-
ció de nous actors fora del marc tradicional de l’AOD, el creixement de l’impacte i el 
volum dels fluxos de capital privat, l’augment de la cooperació sud-sud, la necessitat 
d’enfocaments més integrats... L’esforç per donar resposta als nous reptes, tanma-
teix, no ha estat exempt de la tensió que afecta el conjunt del sistema internacional, 
i que aquí s’ha expressat com un debat entre una cooperació al servei dels interessos 
dels donants (securitització, ajuda vinculada, prevenció de la immigració...) i una co-
operació com a contribució als problemes globals (drets humans, desigualtats, sos-
tenibilitat...). Hem passat de la reflexió sobre l’eficàcia de les actuacions a una altra 
centrada en els seus resultats.

A través de la mirada de la cooperació al desenvolupament podem entendre mi-
llor la connexió de Catalunya amb aquestes tendències globals. També a casa nostra 
han sorgit discursos polítics que segmenten el principi de solidaritat, en funció de 
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si s’aplica a les persones nascudes dins o fora del país. Front a les dificultats econò-
miques, la ciutadania no sempre ha entès la cooperació pública com una prioritat a 
mantenir. Però també la resposta popular a la crisi de refugi per la guerra de Síria 
va mostrar magníficament la pulsió solidària de la ciutadania de Catalunya, i va po-
sar de manifest la vigència dels valors socials que sustenten la cooperació. Una co-
operació que fa temps que no va en una sola direcció, sinó que cerca connectar els 
esforços de persones i administracions que, a tot el món, comparteixen la voluntat 
de fer front als reptes globals i de construir societats en pau, on els drets humans 
siguin una realitat.

En aquest context, on destaca l’absència de mecanismes vinculants de gover-
nança global, l’adopció, l’any 2015, de l’Agenda 2030 marca una fita fonamental. 
El debat sobre com assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
sobre els seus mecanismes d’impuls i facilitació, lideratges, sistemes de seguiment i 
retiment de comptes... és a dia d’avui viu i intens. Un debat que palesa també el fet 
que l’Agenda 2030 ha esdevingut una referència global amb relació a les polítiques 
de desenvolupament, i que constitueix un marc necessari i esperançador, per una 
sèrie de motius: 

– perquè és un intent ambiciós de tornar a situar la cooperació internacional al 
centre de les respostes polítiques als reptes de la globalització que cal sostenir.

– pel seu caràcter inclusiu i participatiu, tant en l’elaboració com, especialment, 
en la implementació que preveu. Un programa que ha d’orientar els esforços del 
conjunt de la humanitat, en els àmbits governamental i no governamental, i des de 
l’escala local a la global; i que estimula la corresponsabilitat dels diferents i diver-
sos agents, i el reconeixement dels impactes econòmics, socials i ambientals de les 
pròpies accions.

– pel fet de promoure una repolitització de la pràctica i de l’agenda de desenvo-
lupament, tot ampliant-ne les dimensions, reforçant la centralitat dels drets humans 
i de la igualtat de gènere, i encoratjant respostes integrals i col·laboratives que exi-
geixen una actuació coherent i coordinada.

– per la seva integració de la sostenibilitat, indestriable ja de les polítiques de 
desenvolupament, i per l’orientació envers la preservació del planeta i del medi na-
tural, tot posant al centre la consecució dels drets de les persones i del seu benestar.

– per la seva natura universal i pel fet de crear un marc i un llenguatge compartit 
per a tots els països, més i menys desenvolupats. L’Agenda 2030 ens confronta amb 
reptes que són comuns.

– pel fet que incorpora una matriu d’objectius i fites concrets, que esdevenen la 
referència comuna per mesurar els avenços envers el desenvolupament sostenible, 
com hem dit, de la humanitat en el seu conjunt. L’Agenda 2030 emfasitza la neces-
sitat de retiment de comptes i estableix una matriu de resultats unificada per fer-ho.

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 diver-
sos instruments, inclosa la llibertat d’expressió; més tractament de qüestions sensi-
bles –com són les migracions i el desenvolupament–, o més espai per a noves palan-
ques del desenvolupament, com ara la cultura. Certament, els ODS no incorporen 
suficientment una visió feminista i transformadora des del punt de vista de gènere, 
i es basen també en una assumpció discutible: que és possible, tot mantenint el pa-
radigma econòmic dominant, fer compatibles el creixement i la sostenibilitat, en les 
seves diverses dimensions. Són dificultats a les quals 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, que és la causa principal d’aquests pro-
blemes globals que es volen afrontar.

L’opció de la cooperació catalana és, com en altres ocasions, assumir el nou marc 
global amb voluntat de contribució, i des d’una perspectiva crítica, conscient del que 
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els ODS incorporen i del que no, i de les assumpcions en les quals es basen. Aques-
ta ha estat també l’opció que 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. La cooperació ca-
talana aborda els ODS amb els seus propis aprenentatges i amb les seves opcions 
estratègiques, fruit de més de quinze anys de treball i reflexions. Per això mateix, 
els ODS queden emmarcats dins l’enfocament de gènere i basat en drets humans 
(EGiBDH), que continua essent l’eix vertebrador i definitori de la cooperació cata-
lana dins l’àmbit internacional. Aquest Pla director farà explícites les opcions que 
pren, per tal d’emprar l’Agenda de la forma més útil i efectiva. La cooperació cata-
lana accepta el repte, i també l’oportunitat de contribuir, amb la seva pròpia veu, a 
aquest marc global.

Amb aquesta voluntat de contribució, i de forma prèvia a l’exercici de planifica-
ció quadriennal, la Generalitat va organitzar un procés participatiu amb l’objectiu 
d’actualitzar el diagnòstic sobre la cooperació catalana, i sobretot obtenir prospec-
tiva i noves idees que ajudessin a orientar-la en el futur. El procés «Visió 2030» va 
emprar els Objectius de Desenvolupament Sostenible per plantejar un debat obert, 
estratègic, innovador i a més llarg termini. El resultat: una noció més clara sobre 
com haurà de ser la cooperació al desenvolupament catalana per estar en condicions 
de donar el millor de si mateixa, i d’organitzar les seves forces per assegurar una 
contribució transformadora al desenvolupament global. La Visió 2030 és concebu-
da com aquest punt d’arribada a 12 anys, que es desplegarà de forma progressiva, a 
través dels diferents plans directors quadriennals.

2. Missió i visió
La Llei 26/2001 emmarca l’activitat de la Generalitat en matèria de cooperació al 

desenvolupament, i n’especifica els valors i les finalitats. A partir d’aquestes disposi-
cions, i de forma alineada amb planificacions precedents, aquest Pla director recull 
la missió de promoure el desenvolupament humà sostenible mitjançant una política 
de cooperació al desenvolupament de qualitat i transformadora en el marc de l’enfo-
cament de gènere i basat en els drets humans.

El Pla director anterior expressava una visió plenament vigent avui: Catalunya, 
país compromès i responsable, aspira a un món més lliure, just, igualitari, sosteni-
ble, equitatiu i en pau, on els drets humans, individuals i col·lectius, siguin respec-
tats, protegits i garantits.

El procés participatiu «Visió 2030 - La contribució de Catalunya al desenvolu-
pament global» ha generat una idea clara sobre com ha de ser la política pública per 
poder contribuir a aquesta aspiració. Aquesta planificació en desplega els primers 
quatre anys, a través dels vuit eixos següents: 

En primer lloc, la visió inclou una política de país. Una política catalana de 
cooperació amb elements essencials compartits pel conjunt d’administracions pú-
bliques, 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 impulsar la cooperació 
i la complementarietat entre actors a partir del valor afegit de cada administració 
o associació supramunicipal en el mateix territori. Municipis, diputacions, entitats 
municipalistes, 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 un mandat, amb relació als actors territorials, que té un ca-
ràcter més permanent, i a partir del qual pot plantejar-se la complementarietat amb 
la resta d’administracions públiques. Una política que ha de mirar el territori de Ca-
talunya en la seva integritat, i acordar formes de suport que garanteixin la cohesió 
del seu teixit associatiu. Una política catalana coneguda, legitimada i comunicada 
amb qualitat.
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En segon lloc, unes organitzacions de la societat civil robustes, ben implantades 
en el territori i dotades de les capacitats necessàries per fer la seva tasca. Organitza-
cions que puguin assumir la innovació com a forma de millora contínua i gestionar 
el coneixement de forma adequada. Dimensionades a les seves funcions, amb perso-
nal 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 so-
lidaritat i a la defensa dels drets de les persones, i treballant per la cohesió social al 
territori on estan implantades. Amb instruments que donin suport a 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 inter-
nacionals 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 co-
operació catalana, que ens ha de permetre cada cop més conèixer, incorporar i bene-
ficiar-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 confluèn-
cia 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 par-
la d’una política pública connectada i en sinergia amb aquests diferents col·lectius.

En quart lloc, una acció de govern coherent amb el desenvolupament humà sos-
tenible, a Catalunya i arreu. Tradicionalment, això volia dir vetllar per l’impacte ex-
terior 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 coherència 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. Els drets humans i la sostenibilitat 
com a qüestions clau en aquest encaix local-global. Una responsabilitat dels poders 
públics que reclama, igualment, corresponsabilitat per part de la societat.

En cinquè lloc, una educació per millorar el món canviant les mentalitats. Trans-
formar 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 adminis-
tracions 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, principalment 
per la seva aposta per l’EGiBDH. Ha identificat alguns àmbits de gran impacte, i ha 
construït les evidències i els indicadors per acreditar-ho, 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 principal 
facilitadora: mobilitza els actius governamentals, orienta i impulsa les iniciatives de 
la societat civil, i assegura la qualitat i capacitat transformadora del conjunt d’ac-
tuacions.
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En setè lloc, una cooperació intel·ligent. Una política que genera, utilitza, com-
parteix i certifica coneixement, que avalua per aprendre i per innovar de forma con-
tínua. Que ha fet la seva revolució de les dades, no només per a les funcions de pla-
nificació 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 conne-
xions 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’àm-
bit 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 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 gover-
nança, i ha preparat les seves estructures per gestionar-los amb qualitat i eficàcia.

3. Capacitat transformadora i qualitat
La Llei 26/2001, de cooperació al desenvolupament, estableix la necessitat de 

vetllar per la qualitat del conjunt d’actuacions, tant de les diferents unitats del Go-
vern actives en cooperació com de la mateixa Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD). La capacitat transformadora s’ha anat afirmant en les 
diferents planificacions quadriennals, a partir de la noció de transversalització de di-
versos objectius –drets humans, governança, teixit associatiu; equitat de gènere; sos-
tenibilitat– en totes les actuacions. Aquest Pla director renova l’aposta per aquestes 
dues nocions com a idees rectores de l’activitat pública, que aquesta secció detalla.

En el Pla director anterior, el Govern va optar per canviar el seu acostament a la 
transversalització –la qual fins llavors s’havia desplegat a través de diverses estratè-
gies horitzontals–, i va apostar per un enfocament integrat, a partir de la incorpora-
ció dels enfocaments de gènere i de drets humans. L’enfocament de gènere i basat en 
drets humans (EGiBDH) s’ha anat construint els darrers anys a partir d’una sèrie de 
nocions, entre les quals destaquem l’abordatge de les causes estructurals de les des-
igualtats i les violacions dels drets, i el pas d’una visió de la cooperació com a pro-
veïdora de serveis a una altra que assegura l’acompanyament a processos de canvi.

L’enfocament de gènere i basat en drets humans comporta analitzar i transformar 
les causes estructurals que provoquen desigualtat i discriminació envers les dones 
en tots els àmbits (econòmic, laboral, polític, social, cultural) per mitjà d’estratègies 
per erradicar-les. L’EGiBDH reivindica el seu component polític desenvolupat per la 
crítica al sistema patriarcal i comporta situar en el centre del debat la sostenibilitat 
de la vida humana i ambiental, una nova redistribució del treball de cura i productiu, 
una vida lliure de violències, els drets sexuals i reproductius i els drets econòmics, 
laborals i polítics de les dones, entre altres.

Les desigualtats que troben les dones pel fet de ser-ho s’entrecreuen amb altres 
formes de discriminació que agreugen i empitjoren l’exercici ple dels seus drets hu-
mans. Aquestes discriminacions múltiples són l’edat, la nacionalitat, l’ètnia, l’ori-
gen, la classe social, la discapacitat o l’opció sexual, entre altres. L’EGiBDH fa espe-
cial èmfasi en aquestes interseccionalitats. La Convenció sobre l’eliminació de tota 
forma de discriminació contra les dones (CEDAW) esdevé el marc de referència, en 
establir un consens sobre què s’entén per discriminació envers les dones i una agen-
da per lluitar contra aquesta discriminació.

A partir especialment de l’activitat de l’ACCD, s’ha consolidat un corpus de 
pràctica, amb un correlat d’estudis i informes que l’han acompanyat i han ajudat 
no només a situar l’EGiBDH en el panorama d’altres cooperacions públiques, sinó 
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a discernir-ne més clarament les possibilitats, amb relació a la coherència de políti-
ques o a l’articulació de les línies estratègiques.

El diagnòstic de la darrera planificació i també les tendències internacionals 
assenyalen l’encert d’aquesta aposta, i la necessitat de mantenir la centralitat de 
l’EGiBDH dins la política de cooperació. Per això, aquesta planificació considera 
prioritari continuar amb el desplegament de l’EGiBDH, que ha d’esdevenir un tret 
característic de la cooperació catalana en el seu conjunt, juntament amb les seves 
capacitats instal·lades, o àmbits de coneixement i d’expertesa. Continuarà la millora 
conceptual i operativa de l’EGiBDH, a través de la incorporació de qüestions clau 
com la dimensió local-global, la participació i, especialment, la sostenibilitat.

Els darrers exercicis han permès també constatar les diferències en el ritme i 
profunditat de l’apropiació de l’EGiBDH, entre la mateixa ACCD i la resta d’unitats 
governamentals. Alhora, altres administracions públiques catalanes han impulsat 
les seves pròpies fórmules per enfortir la capacitat transformadora de les seves co-
operacions, a partir de diversos enfocaments.

Per a aquest Pla director serà prioritari facilitar que l’EGiBDH formi part, pro-
gressivament, de la pràctica del conjunt d’unitats de la Generalitat actives en coope-
ració. Igualment, s’obrirà un diàleg entre les administracions públiques catalanes 
per tal d’identificar un màxim d’elements comuns entre els enfocaments respectius, 
i de simplificar i homogeneïtzar-ne l’ús, especialment en formularis i convocatòries 
de subvenció.

Aquest Pla director prioritza també la qualitat de la política de cooperació i de 
les actuacions del conjunt dels agents governamentals. La supervisió i el suport per 
a la qualitat, que la Llei 26/2001 confia a la DGCD, té en la formació i la creació de 
capacitat un instrument fonamental. En aquest cicle, les actuacions formatives pun-
tuals, per a un públic reduït –com ara elegibilitat de les despeses com a AOD, o els 
canvis en terminologies o instruments– s’alternaran amb sessions temàtiques, que 
aprofundiran en qüestions d’interès per a un públic més ampli i a partir d’experièn-
cies igualment variades; i també amb actuacions formatives més estructurades, com 
els cursos de cooperació organitzats anualment amb l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya (EAPC). A l’inici del quadrienni, i a través d’un exercici d’iden-
tificació de necessitats formatives, s’establirà un programa global per al conjunt del 
cicle de planificació.

A banda de la formació, que té una funció certament horitzontal, aquest Pla di-
rector concreta la seva concepció de la qualitat en quatre dimensions complemen-
tàries. En primer lloc, la d’eficàcia. Aquesta doctrina promou una sèrie de principis 
–coordinació, harmonització, alineament– que informen des de fa temps la pràctica 
de la cooperació catalana, en els àmbits estratègic i operatiu, i a través d’instruments 
consolidats, que van de les estratègies sectorials o geogràfiques a les convocatòries 
i formularis de subvenció. Aquest cicle vol actualitzar aquesta noció, amb alguns 
compromisos clau: la millora de la coordinació, especialment amb actors catalans; 
la millora de l’apropiació, amb la necessitat d’adscriure tota despesa d’AOD a ob-
jectius de desenvolupament explicitats i programats; i la participació en els espais 
internacionals de debat sobre eficàcia, tot aportant-hi evidències sobre la contribució 
dels actors descentralitzats, referenciades als ODS.

En segon lloc, aquest Pla director es fa ressò de la necessitat de superar la frag-
mentació entre les orientacions i prioritats de les diferents unitats del Govern acti-
ves en cooperació, evidenciada en la darrera planificació. Per això, l’alineament de 
les actuacions del conjunt dels departaments és considerat un element de qualitat 
d’aquesta política pública. Impulsar aquest alineament, a través de les eines més 
adequades, serà l’objecte d’un diàleg continuat amb els departaments. La secció 9 
infra tractarà aquesta prioritat.

En tercer lloc, aquest Pla director reafirma la importància de la coherència de 
polítiques per al desenvolupament (CPD), també com a component associat a la 



CAERIT 14
19 de juliol de 2019

11 Dossier

qualitat. El marc dels ODS permet fer aquí, dins l’àmbit de la coherència de les ac-
tuacions exteriors dels departaments amb els valors de la cooperació, un salt quali-
tatiu. Els ODS faciliten una cooperació tècnica en clau d’aprenentatge mutu, en un 
llenguatge comú, i que pot incorporar partenariats diversos, amb socis del nord i del 
sud, tot subratllant la continuïtat entre els objectius a assolir a Catalunya i a l’estran-
ger. La DGCD emprarà aquest marc per promoure la CPD.

Continuaran en aquest cicle de planificació altres actuacions relatives a la cohe-
rència de polítiques ja encetades en cicles anteriors: formació i sensibilització sobre 
aquesta qüestió, prop del personal de les diferents unitats de cooperació dels depar-
taments; l’anàlisi i la recerca sobre l’impacte de les polítiques i mesures del Govern 
a l’exterior, en especial amb relació a la garantia de l’exercici dels drets humans i a 
la petjada ecològica, a partir de les anàlisis impulsades per la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. Una prioritat que continua, amb relació als cicles de plani-
ficació precedents, és el treball conjunt entre la DGCD i ACCIÓ per promoure una 
política d’internacionalització de l’empresa catalana respectuosa amb els drets hu-
mans, l’equitat de gènere i la sostenibilitat ambiental.

En quart lloc, i en línia també amb l’Agenda 2030 i amb els resultats del procés 
participatiu, aquest Pla director vol apostar per la innovació, com a element que pot 
ajudar no només a alimentar i millorar el cicle de la política pública, sinó a millo-
rar radicalment l’eficiència dels processos, i multiplicar-ne els impactes. Aquest Pla 
director preveu la introducció de mesures d’innovació, i molt especialment les rela-
tives a la innovació social, a les tecnologies de la informació, en diferents apartats 
i seccions.

4. Planificació, seguiment i avaluació
La planificació, el seguiment i l’avaluació de les actuacions són funcions clau per 

vincular les evidències i els aprenentatges que s’extreuen de la pràctica. A partir de 
les provisions d’aquest Pla director, es preveuen ja alguns desenvolupaments que, 
en forma d’instruments de planificació, desplegaran progressivament diverses qües-
tions: anàlisi d’objectius en clau ODS, o documents conceptuals sobre EpD i co-
municació. Especialment importants seran els plans de treball de la DGCD/ACCD 
amb departaments, que tindran un format simplificat, orientat a accions clau per a 
la qualitat i la capacitat transformadora de les seves actuacions.

El seguiment és una funció fonamental per a les polítiques públiques, especial-
ment les de cooperació. Es tracta de retre comptes d’allò fet i dels seus impactes, de 
mostrar les dades de forma transparent, per tal de millorar la informació ciutadana 
sobre cooperació al desenvolupament i la legitimació d’aquesta; i, igualment, d’ob-
servar i analitzar els resultats, aprendre de la gestió i alimentar i millorar el cicle de 
la política pública. En aquesta planificació es reforçarà l’orientació del seguiment 
envers el retiment de comptes, a través d’un tractament millorat de les dades de la 
cooperació, amb memòries anuals que continguin la informació, qualitativa i nu-
mèrica, que permeti verificar l’execució dels plans anuals i del mateix Pla director.

S’aplicaran i desplegaran les recomanacions de l’informe elaborat per Ivàlua, per 
a la millora de l’avaluació en la cooperació catalana, i especialment la simplificació 
dels instruments d’avaluació, amb l’objectiu que els diferents instruments tinguin 
funcions diferenciades, i separin la part de seguiment pur de l’avaluació com a tal; 
la definició del rol de l’avaluació a partir del Pla director, a partir d’un exercici intern 
basat en la teoria del canvi; i la millora de les capacitats instal·lades de la DGCD i 
l’ACCD, inclosa la identificació de preguntes d’avaluació. S’impulsarà una cultura 
de l’avaluació, que sigui la base d’un aprenentatge permanent, a partir de l’anàlisi 
de la mateixa pràctica.

L’avaluabilitat del mateix Pla director serà millorada, i es dirigirà a la generació 
d’aprenentatges que serveixin per orientar-ne el desplegament, i començar a disse-
nyar la propera planificació. En aquest sentit, i de forma immediatament posterior 
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a l’adopció del Pla i amb el Consell de Cooperació, es formularan una sèrie de pre-
guntes d’avaluació, de manera que les respostes es puguin anar obtenint en paral·lel 
a les programacions i execucions anuals.

5. Escenari econòmic
El marc dels ODS (17.1) urgeix els països a mantenir els seus compromisos d’ajut 

oficial al desenvolupament. Per obtenir i acreditar resultats de desenvolupament i 
per mobilitzar recursos addicionals, cal, sens dubte, un nivell adequat de despesa 
pública pròpia, ja que només amb un pressupost propi, estable i previsible en el 
temps, que permeti establir plans estratègics a mitjà i llarg termini, serà possible 
vertebrar una veritable política pública de cooperació i de promoció i defensa de la 
pau i els drets humans.

L’AOD ens dona igualment una idea del compromís públic envers el desenvolu-
pament dels països i pobles més empobrits, alhora que permet comparar els esforços 
de les administracions públiques en aquesta matèria.

Aquesta planificació recupera l’objectiu, present a la Llei 26/2001, que els re-
cursos d’AOD arribin a representar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats. 
L’any d’assoliment d’aquest objectiu seria l’any 2030. Segons les estimacions rea-
litzades, el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats d’aquell any equivaldria a 
261,72 M€.

Pel que fa a l’escenari econòmic 2019-2022, i de forma coherent amb l’objectiu 
enunciat d’assoliment del 0,7% l’any 2030, l’aportació a AOD hauria d’incremen-
tar-se en uns 20,82 M€ en els anys 2020, 2021 i 2022, dins de les disponibilitats 
pressupostàries i tenint en compte els objectius d’estabilitat pressupostària i limita-
cions de la despesa no financera, d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupos-
tària.

II. La contribució de la cooperació catalana als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible
El Pla director 2015-2018 feia una aposta decidida per fer un tractament més in-

tegral de les tres línies estratègiques establertes en els plans directors anteriors: el 
desenvolupament, l’educació per al desenvolupament i l’acció humanitària. Aquesta 
opció es justificava en l’aparició de tendències –la interdependència, una nova ciu-
tadania global, la vinculació entre problemàtiques locals i globals... les quals, junta-
ment amb la universalitat dels drets, animaven a acostar més les actuacions pròpies 
de les tres línies, i sobretot a anar més enllà de la lògica nord-sud que n’impregnava 
els objectius i les metodologies de treball.

En el període precedent, aquesta articulació entre línies s’ha desplegat de forma 
progressiva i efectiva, i ha permès també apreciar de forma clara quines funcions 
continuen sent específiques de les línies estratègiques tradicionals, i no subsumibles 
en una única metodologia unificada. Més concretament, és clar com el treball en 
desenvolupament pot guanyar en eficàcia si incorpora adequadament elements de 
comunicació, incidència o recerca; també, que des del desenvolupament és possible 
treballar múltiples aspectes vinculats a l’acció humanitària, que des de l’EGiBDH 
apareix sovint com una solució pal·liativa a situacions d’exclusió, desigualtat i man-
ca de drets.

El Pla director renova l’aposta per l’articulació entre les línies estratègiques, i 
especialment per una concepció ambiciosa i global de les actuacions de desenvolu-
pament, a partir d’una anàlisi centrada en els drets humans i el gènere, com recull 
la secció següent. A continuació, el Pla aborda la línia d’educació per al desenvolu-
pament, que en un context d’ODS apareix com un element clau de creació de ciuta-
dania crítica, i que ara té la missió de trobar-se i associar-se més estretament amb 
altres formes de treball que, des d’altres àmbits de responsabilitat, en comparteixen 
els objectius fonamentals.
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Pel que fa a l’acció humanitària, aquesta continua fonamentalment integrada en 
un treball per al desenvolupament orientat a l’erradicació de les causes estructurals 
de les crisis humanitàries, i a la prevenció i resolució dels conflictes i de les violèn-
cies en les seves múltiples manifestacions. L’objectiu és plantejar el disseny i desple-
gament d’estratègies integrals a més llarg termini, que superin la divisió humani tari-
desenvolupament així com la divisió sud-nord, i promoguin l’articulació d’aliances 
per tal d’assolir resultats col·lectius més sostenibles. En aquestes estratègies s’inclou 
l’acció humanitària entesa com a apoderament d’actors per la prevenció, la resilièn-
cia i la protecció, i es fa èmfasi també en la incidència i la conscienciació sobre les 
causes de les crisis.

Tanmateix, cal ser conscients que existeixen contextos que requereixen prestació 
d’assistència i protecció urgent i imprescindible a curt termini. En aquestes situa-
cions serà prioritari exercir la resposta d’emergència i garantir que les persones tin-
guin accés a assistència humanitària i protecció. Aquest Pla director preveu un crei-
xement pressupostari que permetrà que la cooperació catalana es doti d’una forma 
de treball pròpia i estable, per a aquests aspectes específics de l’acció humanitària.

6. Actuacions de desenvolupament

6.1 Prioritats sectorials
La Llei 26/2001 estableix que els plans directors establiran les prioritats secto-

rials, a concretar en els plans anuals de cooperació. Les planificacions precedents 
han respost aquesta instrucció de diverses formes. Fins l’any 2014, es va optar per 
identificar objectius estratègics, específics i resultats. El Pla director 2015-2018, per 
la seva part, va optar per expressar les prioritats sectorials a partir de dos grans 
grups de drets: els drets dels pobles i els de les dones –des de la premissa que l’apo-
derament de les dones en aquests àmbits és una condició necessària per a la conse-
cució real dels drets humans universals.

Els resultats d’aquestes opcions són diversos. L’anàlisi de l’execució 2011-2014 
va mostrar que la priorització a partir d’objectius estratègics temàtics no va arribar 
a generar una concentració real dels impactes, donada la natura altament diversa, 
en temes i en actors, de la cooperació de la Generalitat, que va fer que la llista de 
prioritats tendís a augmentar fins no excloure pràcticament cap actuació. Després, la 
priorització a partir dels drets de les dones i dels pobles partia d’una premissa ade-
quada –arribar a impactes de més abast, a partir de la focalització en certes situa-
cions i problemàtiques–, però el seu desplegament real, com ens diu el diagnòstic 
del darrer cicle, es va veure afectat per la confusió entre l’EGiBDH i els drets de les 
dones com a objectius estratègics.

L’Agenda 2030 i els ODS modifiquen –si més no parcialment– els paràmetres de 
la priorització sectorial, en contenir un marc d’actuacions i de resultats igualment 
ampli, però universal i sobretot integral. És així que, en aquest context i a partir de 
l’experiència precedent, aquest Pla director opta per basar l’impacte i la concentra-
ció de la cooperació catalana en dues idees fonamentals. La primera és entendre les 
prioritats no tant com a sectors d’intervenció, sinó com a problemàtiques sobre les 
quals es vol incidir. Unes problemàtiques identificades a partir de l’EGiBDH, dins 
d’un arbre ampli d’objectius estratègics i d’algunes prioritats o orientacions de par-
tida. La segona idea és fer, de forma progressiva i al llarg del cicle, un esforç per 
orientar les actuacions, quan sigui possible, al llenguatge, als Objectius de Desen-
volupament Sostenible i a les seves fites. D’aquesta manera, la cooperació catalana 
estarà en condicions d’acreditar resultats concrets i tangibles en el marc global dels 
ODS, a través de les seves pròpies formes de treball.

Aquest Pla estableix un conjunt de set objectius estratègics, vinculats al desen-
volupament sostenible, sota l’enfocament de gènere i basat en drets humans. Els tres 
primers se centren en la defensa, garantia i exercici dels drets humans. El primer 
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es refereix als drets humans de les dones, i s’orienta a la protecció de les dones en 
contra de tot tipus de violència masclista, al seu apoderament, ja sigui polític o eco-
nòmic, i avançar cap a societats més equitatives en les quals es doni una distribució 
correcta de la cura i del treball reproductiu i comunitari.

El segon objectiu estratègic se centra en els drets civils i polítics de les persones 
i en la construcció de societats més democràtiques. En aquest marc, es prioritzen 
els processos d’aprofundiment democràtic i de reforç de les capacitats de les orga-
nitzacions de la societat civil, i els moviments socials com a actors fonamentals per 
exercir el control social sobre l’actuació dels governs i la incidència en les seves po-
lítiques públiques. Igualment, es posa un focus en els països que han sofert règims 
autoritaris i en la necessitat de recuperar la memòria històrica com a element clau 
per construir societats més justes i cohesionades; i s’aposta per continuar treballant 
en el suport integral als defensors i defensores dels drets humans que treballen en 
països on aquests estan en risc.

El tercer objectiu estratègic es vincula a la prioritat de «no deixar ningú enrere», 
central a l’Agenda 2030, i s’orienta a la preservació dels drets econòmics, socials i 
culturals de les persones, i també dels col·lectius més vulnerables, entre els quals 
aquest Pla director destaca els de les persones amb algun tipus de discapacitat. Les 
prioritats són els drets lligats a la salut, a l’educació i als serveis socials com a ele-
ments bàsics del desenvolupament humà sostenible; a la sobirania alimentària, que 
inclou la dimensió productiva; als drets laborals i a una ocupació digna; a la pro-
moció del dret a la ciutat i dels drets humans a la ciutat, des de les polítiques públi-
ques i en línia amb la Nova Agenda Urbana, i a l’accés a la cultura i a l’esport com a 
elements fonamentals de la construcció personal i col·lectiva, especialment entre els 
més vulnerables. Aquest objectiu s’ha de beneficiar de l’aportació del treball de les 
entitats formades per les persones migrants, i ha de defugir la mirada etnocèntrica 
per introduir nous registres i referents de les comunitats d’origen divers.

En línia amb el que estableixen les principals agendes globals lligades a la lluita 
contra el canvi climàtic, el quart objectiu estratègic se centra en la promoció de la 
sostenibilitat ambiental, la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversi-
tat. Les prioritats se centren en la garantia i defensa de l’accés sostenible, inclusiu i 
equitatiu als recursos naturals i als serveis ambientals; a promoure models de pro-
ducció i consum responsables i sostenibles; contribuir a la reducció de la petjada 
de carboni i de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle; construir societats 
més resilients que tinguin capacitat per adaptar-se als impactes derivats del canvi 
climàtic, i preservar la biodiversitat i el manteniment dels ecosistemes preveient-ne 
un ús sostenible.

Tot prenent consciència que la defensa, promoció i exercici dels drets humans 
requereix de governs democràtics dotats de recursos i capacitats suficients, el cinquè 
objectiu se centra en la promoció de la governança democràtica. En línia amb els 
processos de localització dels ODS, les prioritats lligades a aquest objectiu s’orien-
ten a donar suport a processos de consolidació de la democràcia local i el desenvo-
lupament d’entorns juridicoinstitucionals (descentralització, claredat competencial, 
suficiència de recursos, etc.) que n’afavoreixin el desplegament; a donar suport a la 
definició de formes de governança més efectives basades en la complementarietat i 
la coordinació entre les diferents esferes de govern, en el compromís i la participació 
dels operadors del territori (societat civil, sector privat, universitats, etc.) i en pro-
moure la transparència, el rendiment de comptes i les diverses formes de control so-
cial. El Pla, prenent nota de la important tradició i trajectòria que té la Generalitat de 
Catalunya i els principals agents de la cooperació catalana en matèria de cooperació 
tècnica, posa especial èmfasi a donar suport a estratègies de reforç institucional per 
millorar els processos d’elaboració de polítiques públiques de qualitat.

De forma vinculada al compromís de la societat catalana amb la pau i la no-vio-
lència, així com de la trajectòria de la cooperació catalana en regions en conflicte, 
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postconflicte i vulnerabilitat, el sisè objectiu estratègic es refereix a promoure una 
cultura de pau, i a la prevenció i transformació de conflictes violents. En aquest 
sentit, la cooperació catalana se centrarà a identificar, descriure i transformar totes 
les formes de violència, incloses les derivades d’entorns febles d’estat de dret i alts 
nivells de corrupció i criminalitat. A més, es promouran els drets de les víctimes i 
l’enfortiment i millora de la cohesió social.

Finalment, aquesta secció inclou un setè objectiu estratègic centrat en certs rep-
tes globals, especialment sensibles des d’una perspectiva de desenvolupament sos-
tenible, i als quals la cooperació catalana pot contribuir amb una aportació signifi-
cativa. En aquest sentit, les prioritats establertes posen el focus en els reptes lligats 
a la mobilitat humana, les poblacions desplaçades i els refugiats; en les desigualtats 
estructurals, i en especial les que afecten els col·lectius més vulnerables, i, en línia 
amb el que estableix l’ODS 17, en la necessitat d’avançar i implicar-se en la cons-
trucció dels partenariats globals que es requereixen per abordar els reptes lligats al 
desenvolupament sostenible.

Objectiu estratègic 1: Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets 
humans de les dones i a la transformació de les estructures que perpetuen les des-
igualtats entre homes i dones, des de l’EGiBDH

Prioritats
– Contribuir a la prevenció, la detecció i l’erradicació de la violència masclista en 

totes les formes (física, sexual, psicològica, social i econòmica) i en tots els àmbits 
(de parella, familiar, laboral i sociocomunitari).

– Fomentar processos de concertació política i social i promoure la representació 
i la participació paritàries i estables de les dones en les estructures de poder i en la 
presa de decisions en tots els nivells i en tots els àmbits.

– Impulsar l’apoderament polític de les dones per augmentar-ne la capacitat 
d’exigir els seus drets i per combatre’n l’exclusió tant a escala local com global.

– Impulsar els drets econòmics de les dones centrats en l’apoderament i autono-
mia econòmica.

– Contribuir a la inclusió de l’ètica de la cura i a reconèixer i redistribuir els tre-
balls de cures, tot promovent les noves masculinitats.

– Promoure la corresponsabilitat en el treball reproductiu i comunitari entre ho-
mes i dones remarcant-ne la importància per al funcionament de les societats.

– Impulsar el dret a la salut, i en especial el dret al propi cos, els drets sexuals i 
els drets reproductius, així com el dret a la cura, la guarició i l’autocura.

– Promoure el principi d’igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, per 
combatre la segregació horitzontal i vertical per raó de gènere, la desigualtat retri-
butiva i qualsevol altra discriminació laboral.

Objectiu estratègic 2: Promoure i garantir els drets civils i polítics per consolidar 
societats més democràtiques

Prioritats
– Donar suport a l’enfortiment de les organitzacions de la societat civil i als mo-

viments socials perquè puguin exercir lliurement el seu rol de control social i inci-
dència en l’acció dels governs.

– Donar suport a processos d’aprofundiment en la qualitat democràtica, inclo-
sos els aspectes relatius a la generació i l’accés a una informació també de qualitat 
i lliure de manipulacions.

– Contribuir a la recuperació de la memòria en països que han estat sotmesos a 
règims autoritaris.

– Oferir suport i atenció integral als defensors i defensores dels drets humans.
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– Donar suport a les poblacions en els processos de descolonització, d’autode-
terminació i en les transicions democràtiques, entre altres aspectes dels drets dels 
pobles.

Objectiu estratègic 3: Garantir el lliure exercici dels drets econòmics, social i 
culturals

Prioritats
– Promoure el dret a la salut per mitjà de l’accés equitatiu als sistemes de salut 

públics o amb vocació de servei públic de qualitat.
– Millorar la cobertura, la qualitat i les capacitats dels sistemes educatius públics 

o amb vocació de servei públic per satisfer les necessitats bàsiques d’aprenentatge 
dels sectors de la població amb menys oportunitats.

– Promoure el dret a la sobirania alimentària als països socis, entesa aquesta 
com el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els 
afecten, en el marc del desenvolupament humà sostenible i equitatiu, donant suport a 
programes per garantir la seguretat i sobirania alimentàries i a accions per millorar 
la producció agrària i pesquera.

– Incentivar els projectes cooperatius i promoure economies transformadores 
neutres en carboni i circulars, així com l’aplicació efectiva dels drets laborals, en es-
pecial entre les persones joves i entre les dones, i garantir l’ocupació digna.

– Donar suport al dret dels pobles a la defensa i a la promoció́ de la cultura, la 
llengua i la identitat pròpies, i també́ als valors de la convivència multicultural, la 
inclusió, la diversitat i els valors comuns.

– Millorar la cobertura, la qualitat i les capacitats dels sistemes de serveis socials 
públics o amb vocació de servei públic.

– Contribuir a garantir l’accés a la cultura a totes les persones mitjançant la pro-
moció de polítiques públiques culturals equitatives, inclusives i de qualitat com a 
element creador de vincles entre persones i societats.

– Promoure el potencial de l’esport i l’educació en el temps lliure, sobretot dels 
infants, de les dones i de les persones joves, així com les persones amb alguna disca-
pacitat, com a activitats que canalitzen l’educació en valors, fomenten la solidaritat 
i permeten cobrir necessitats superiors de les persones, especialment en situacions 
de privació o conflicte.

– Respondre als reptes dels moviments migratoris, cada cop més freqüents, dels 
infants i joves emigrats sols, garantint els seus drets.

– Potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la urbanització crei-
xent, tot contribuint a garantir el dret a la ciutat i posant en valor la participació, la 
millora de la governança i la igualtat de gènere. En aquest sentit, impulsar el desen-
volupament de la Nova Agenda Urbana com a instrument transversal que permeti 
l’assoliment d’un model de desenvolupament urbà sostenible des de les vessants so-
cial, ambiental i econòmica.

Objectiu estratègic 4: Garantir un medi ambient saludable i motor d’un desenvo-
lupament humà sostenible

Prioritats
– Promoure l’accés i ús sostenible, inclusiu i equitatiu dels recursos naturals, vet-

llant per la conservació de la biodiversitat i els serveis ambientals.
– Contribuir a la transició cap a societats neutres en carboni mitjançant la reduc-

ció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’eficiència energètica i l’adopció 
de fonts d’energies renovables.

– Contribuir a transitar cap a una economia circular, tot promovent models de 
producció sostenibles i consum responsables.
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– Promoure ciutats i comunitats inclusives, saludables i segures, amb especial 
atenció a l’accés als serveis bàsics d’aigua i sanejament, energia, residus i qualitat 
de l’aire, i a l’habitatge.

– Donar suport a estratègies de resiliència orientades a adaptar els impactes i 
riscos mediambientals, especialment els del canvi climàtic, en especial en els col-
lectius més vulnerables.

– Contribuir a la justícia ambiental mitjançant la denúncia i la incidència sobre 
les activitats extractives d’empreses, i el suport a les organitzacions de defensa, així 
com les persones activistes mediambientals amenaçades, especialment les dones.

– Treballar per a la difusió de polítiques cap a la mobilitat sostenible, permetent 
la complementarietat entre el desenvolupament humà dels pobles i dels seus ciuta-
dans amb el compliment dels ODS pel que fa a l’increment de la seguretat vial, l’efi-
ciència energètica del transport i la reducció de les emissions de gas causades pel 
transport.

– Promoure el desenvolupament i la transferència de tecnologies netes als països 
en desenvolupament en condicions favorables, incloent condicions concessionàries i 
preferencials, de mutu acord (ODS 17.7).

Objectiu estratègic 5: Promoure la governança democràtica

Prioritats
– Afavorir processos de consolidació de la democràcia local i dels entorns juri-

dicoinstitucionals per al seu desplegament.
– Potenciar estratègies de reforç institucional, en tots els nivells administratius, 

per millorar els processos d’elaboració de polítiques públiques i la qualitat d’aques-
tes, especialment en els àmbits prioritaris d’aquest Pla director, especialment l’edu-
cació superior, la recerca i les noves tecnologies.

– Donar suport a mecanismes orientats a garantir la correcta articulació, coor-
dinació i complementarietat entre les diferents esferes de govern (governança mul-
tinivell), amb un èmfasi en l’enfortiment dels nivells local i supralocal, i amb els 
actors econòmics i amb els actors socials i econòmics que acreditin el compliment 
de criteris de garantia de respecte dels drets humans i d’economia social i solidària.

– Impulsar la transparència i la rendició de comptes com a elements fonamentals 
del bon govern, com ara l’impuls del rol d’una ciutadania vigilant que participi en 
l’elaboració, seguiment i monitoratge dels pressupostos, per tal de contribuir a sis-
temes fiscals més justos.

Objectiu estratègic 6: Promoure el compromís per la pau i la no-violència i pre-
venció de conflictes

Prioritats
– Contribuir a entendre i transformar els factors que generen i reprodueixen la 

violència (directa, estructural i cultural, incloses totes les formes d’extremisme vio-
lent).

– Promoure noves perspectives i actuacions a partir del concepte de seguretat 
humana i resiliència.

– Promoure una cultura de pau, a Catalunya i al món, incloses polítiques de co-
hesió social i l’anàlisi crítica de les polítiques securitàries que suposin una amenaça 
per als drets humans.

– Analitzar i entendre l’evolució dels factors que generen conflictes violents, i 
estratègies per a la seva prevenció (incloent però no limitant-se a la desigualtat, als 
interessos econòmics i polítics i a l’accés, control i ús dels recursos naturals, entorns 
febles d’estat de dret, alts nivells de corrupció i criminalitat, etc.).

– Contribuir a la solució pacífica, dialogada, justa i duradora dels conflictes vio-
lents, donant suport a processos inclusius de diàleg, de negociació i de transformació 
social, política, econòmica i cultural.
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– Posar especial atenció als conflictes de llarga durada i els conflictes oblidats.
– Vetllar per la protecció i la defensa dels drets humans i del dret humanitari 

internacional.
– Promoure els drets de les víctimes i de la societat a la veritat, la justícia, la re-

paració i a garanties de no repetició. Afavorir polítiques de reparació psicosocial i 
apoderament de víctimes com a agents de transformació social i política, al seu país 
d’origen o d’acollida (en cas de població en diàspora).

– Contribuir a unes relacions de poder horitzontals entre persones i institucions 
en zones de conflicte bèl·lic i amb actors socials i institucionals internacionals, tot 
reconeixent el protagonisme dels actors locals.

– Impulsar la producció cultural i artística com a vectors eficaços de coneixe-
ment mutu, del foment del diàleg i de transformació social i intercultural, pilars fo-
namentals en la creació de visions alternatives als missatges excloents que confron-
ten pobles, cultures i religions.

Objectiu estratègic 7: Contribuir a l’abordatge dels reptes globals

Prioritats
– Respondre als reptes de la mobilitat humana, i especialment al dret al refugi i 

les vies legals i segures.
– Abordar les causes de les desigualtats estructurals de tota mena, en especial 

dels col·lectius més vulnerables.
– Promoure activament la construcció de partenariats globals per acarar els rep-

tes globals de desenvolupament sostenible.
D’aquestes prioritats, aquest Pla director destaca inicialment la relativa a les mi-

gracions i el desenvolupament, inclosa la protecció internacional de les persones 
desplaçades i refugiades. Es treballarà el paper central que, a escala global, juguen 
les migracions en les dinàmiques contemporànies del desenvolupament, i el poten-
cial de la circularitat de les migracions i el desenvolupament per construir societats 
més diverses i integradores, i alhora més solidàries amb els països d’origen de les 
persones migrades, que esdevenen catalans i catalanes de ple dret. Igualment, es 
prestarà atenció a les crisis polítiques, a les diferents regions (Mediterrània, Pròxim 
Orient, Àfrica subsahariana, Amèrica central...), que impulsen aquestes persones a 
desplaçar-se i cercar refugi, tot treballant per la consolidació de vies legals i segures 
que garanteixin la mobilitat humana i el dret a la migració.

6.2 Prioritats geogràfiques
La Llei 26/2001 preveu que el Pla director estableixi les previsions de recursos i 

les prioritats geogràfiques i sectorials, que s’hauran de concretar en els plans anuals 
de cooperació́ al desenvolupament. En els cicles de planificació precedents, aques-
ta priorització geogràfica s’havia expressat en una llista de països prioritaris, als 
quals s’havia de destinar anualment un mínim de recursos de la línia de desenvolu-
pament. Es tractava, també, de seguir la doctrina internacional sobre l’eficàcia de la 
cooperació al desenvolupament, la qual considera adequada la concentració geogrà-
fica dels recursos, per tal d’evitar-ne la dispersió, reduir els costs de transacció i de 
permetre relacions d’associació a mitjà i llarg termini.

Tendències recents –també en la mateixa cooperació catalana– estan afectant, i 
fins i tot qüestionant, la noció de concentració geogràfica. En concret: 

– l’Agenda 2030 (i els ODS) com una agenda universal que entén el desenvolu-
pament sostenible com un procés integral; 

– la natura, creixentment transfronterera, de les problemàtiques i, per tant, de les 
actuacions de desenvolupament a les quals cal respondre; 

– l’aparició de l’eix local-global i la necessitat d’impulsar processos d’incidència 
amb una lògica no territorial; 



CAERIT 14
19 de juliol de 2019

19 Dossier

– la vinculació més estreta entre prioritats geogràfiques i sectorials, desplegada 
en els darrers plans anuals de la cooperació catalana; 

– l’especificitat del treball amb governs regionals i locals, que sovint exigeix lò-
giques que transcendeixen els límits que dibuixen les fronteres dels estats, i porten 
a esquemes de treball en clau regional; 

– la gran imprevisibilitat del context de treball de la cooperació –que s’ha ano-
menat «VUCA» (volàtil, incert, complex i ambigu)– i que ens demana capacitat 
d’adaptació, eines flexibles d’actuació, i transversalitat i interrelació de polítiques i 
sectors; 

– els nous mapes de la pobresa, de l’exclusió i de la vulnerabilitat, amb geogra-
fies variables i sovint intraestatals, i

– noves evidències i recerques, que demostren que en determinades condicions 
la manca de concentració i la concurrència en un territori de diversos donants no 
resten eficàcia al desenvolupament.

Aquest Pla director es fa ressò d’aquestes tendències, de les interdependències 
que es donen a escala regional i global, i proposa definir les prioritats geogràfiques 
des d’una perspectiva flexible i adaptada a les realitats canviants i en moviment. 
Per això, i a partir de les lliçons apreses en la definició de les prioritats geogràfi-
ques en els cicles de planificació anteriors, es proposa treballar en un triple nivell 
de priorització: zones d’especial atenció, països prioritaris definits anualment en el 
marc de les zones geogràfiques d’especial atenció, i zones especialment vulnerables 
(PMA, països en conflicte, pobles oprimits, diàspores, regions transfrontereres).

a) Zones d’especial atenció
A les zones d’especial atenció, la cooperació de la Generalitat de Catalunya es 

concentrarà en processos de desenvolupament que transcendeixin les lògiques esta-
tals i que responen a dinàmiques regionals (mobilitat humana, canvi climàtic, recur-
sos naturals, seguretat, seguretat alimentària, etc.)

Regió mediterrània i Orient Mitjà
Les primaveres àrabs van confrontar la regió mediterrània amb processos demo-

cratitzadors i d’apoderament de la societat civil que no s’han desplegat com s’espe-
rava, i, fins i tot, hi ha hagut contextos de regressió democràtica. Els conflictes, en 
especial la guerra de Síria, el bloqueig a Palestina o el desbordament que viuen les 
ciutats libaneses, jordanes i turques amb l’arribada massiva de refugiats, situen la 
regió en un context de vulnerabilitat molt rellevant. Però 25 anys després del llan-
çament del Procés de Barcelona, la Mediterrània ha de fer front a un nombre molt 
important de reptes que n’amenacen el futur. Les desigualtats, els models de desen-
volupament econòmic, inclòs el turisme sostenible, l’agenda urbana o la necessitat 
de reforçar la governança local són qüestions essencials que tindran centralitat en 
l’agenda de la regió. Com la necessitat d’avançar molt més en una agenda que defen-
si i promogui la igualtat i els drets de les dones.

Àfrica
El conjunt del continent africà ha de fer front a importants reptes fonamentals, 

lligats a les desigualtats estructurals i la necessitat d’avançar en esquemes de defen-
sa i promoció dels drets econòmics, socials i culturals de la població, en especial 
de les dones i dels col·lectius més vulnerables, com les persones migrants en trànsit. 
Àfrica pateix les conseqüències de models econòmics basats en l’explotació dels re-
cursos naturals, i que estan tenint un impacte visible no només en les desigualtats 
creixents, sinó també en la sobirania alimentària i en la crisi ambiental. La proble-
màtica de les ciutats africanes, el seu creixement descontrolat i l’èxode rural en són 
un reflex clar. La consolidació de la pau i la no-violència ha de ser també un element 
clau de l’agenda de la regió, com els processos de consolidació democràtica i de pro-
moció dels drets civils i polítics de les persones.
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Regió mesoamericana 
La regió és una de les més vulnerables del planeta. Les profundes desigualtats 

posen els drets econòmics, socials i culturals dels grups més vulnerables de la regió 
en risc, en especial els de les dones, les persones joves, els pobles indígenes i les 
persones migrants. A banda, la situació de violència no només no es resol, sinó que 
s’agreuja; alguns països de la regió pateixen importants retrocessos democràtics, i 
les llibertats civils i polítiques dels seus ciutadans no estan garantides. La vulnera-
bilitat s’expressa també des de la perspectiva climàtica, i el risc de desastres natu-
rals demanda estratègies de resiliència. La regió requereix d’una agenda clara per 
avançar en la provisió de seguretat pública, i en la gestió sostenible dels recursos 
naturals, que serveixi per preservar la biodiversitat. Per abordar tots aquests reptes, 
la regió necessita governs forts capaços d’impulsar polítiques públiques de qualitat.

Regió andina
Els països de la regió andina han de fer front a importants reptes lligats a les 

desigualtats estructurals; a la promoció de la cohesió social i la lluita pels drets col-
lectius dels pobles indígenes i les comunitats afrodescendents; així com als models 
econòmics fortament lligats a estructures extractivistes que condicionen el desen-
volupament sostenible de la regió en totes les seves dimensions. Igualment, els con-
flictes instal·lats a Colòmbia i a Veneçuela condicionen l’agenda política, i les seves 
conseqüències posen en perill la consolidació de la democràcia i els drets i lliber-
tats civils a la regió. Les diàspores veneçolanes són un fenomen nou en un context 
fortament marcat per la mobilitat humana i pels desplaçaments forçats de població. 
Finalment, l’equilibri ambiental de l’Amazònia, que és clau per preservar la biodi-
versitat de la regió i del planeta, està fortament amenaçat i requereix d’uns consen-
sos polítics que avui semblen poc assequibles.

b) Països prioritaris
A partir d’aquestes zones geogràfiques d’especial atenció, aquest Pla director 

defineix una llista de països i pobles prioritaris, que són els del cicle anterior: Bolí-
via, Colòmbia, l’Equador, Gàmbia, Guatemala, el Marroc, Moçambic, Nicaragua, 
Palestina, el Sàhara Occidental, El Salvador, el Senegal, i Tunísia. Aquest punt de 
partida geogràfic no pretén ésser exclusiu ni excloent, s’orienta i s’aplica a les con-
vocatòries –que tenen necessitats específiques de previsibilitat, per a la identificació 
de socis i formulació de propostes–, i ha de permetre donar continuïtat al suport a 
països i regions on la cooperació catalana té capacitats instal·lades. Aquesta llista 
de països prioritaris pot ser modificada en l’elaboració del Pla anual de cooperació, 
previ acord dels òrgans consultius de la cooperació catalana.

c) Zones i col·lectius especialment vulnerables
Per a aquesta planificació, és igualment important el manteniment del suport 

als pobles sotmesos a bloqueig i objecte de greus vulneracions dels drets humans, 
en especial Palestina, el Sàhara Occidental i el Kurdistan, i als conflictes de llarga 
durada. També es posarà una atenció especial a les diàspores (siriana, palestina, eri-
trea, veneçolana, centreamericana) per les condicions d’especial vulnerabilitat i risc 
de violacions dels drets humans que presenten.

Entre les zones especialment vulnerables on la cooperació catalana focalitzarà 
els seus esforços, aquest Pla singularitza les regions fronteres i els espais de «no 
dret»: zones de pas, insegures, on es vulneren els drets humans, amb una forta man-
cança d’infraestructures i serveis bàsics, i que pateixen els impactes més greus de la 
manca de desenvolupament.

7. Actuacions d’educació per al desenvolupament (EpD)
El Govern té el compromís ferm d’atorgar a l’educació per a la ciutadania crítica 

més centralitat en la seva política de cooperació al desenvolupament. La contribució 
a la construcció d’una ciutadania conscient, formada, crítica, compromesa i mobi-
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litzada esdevé un eix central per promoure la transformació de les estructures que 
perpetuen les injustícies globals. Una educació per a una ciutadania defensora de la 
dignitat de les persones, que vincula els fenòmens locals amb els globals i que és 
conscient dels impactes que les seves accions tenen a escala mundial i de les opcions 
de canvi i de generació d’alternatives, en mans de la ciutadania apoderada.

En aquest cicle de planificació, es mantindrà el compromís de seguir treba-
llant per una articulació més àmplia de l’EpD amb les actuacions del desenvolu-
pament, que contribueixi a trencar les fronteres conceptuals i narratives nord-sud 
o intern-extern, presents tradicionalment en la cooperació internacional. Aquesta 
convergència ha de permetre potenciar la comunicació i la retroalimentació entre les 
línies estratègiques, i, per tant, ampliar la qualitat i el caràcter transformador de la 
cooperació catalana. Sens perjudici de l’anterior, i atesa la diversitat i amplitud dels 
actors educadors i de les seves dinàmiques, el Govern donarà resposta a l’especifici-
tat que presenten les actuacions d’EpD mitjançant l’articulació d’instruments i una 
assignació pressupostària específica per a aquesta línia estratègica.

El treball específic en EpD s’impulsarà en tots els àmbits (sensibilització, educa-
ció i formació, recerca, mobilització i incidència) i en totes les dimensions (formal, 
no formal i informal). Alhora, promourà la innovació en les actuacions en aquest 
àmbit mitjançant l’impuls de projectes pilot que explorin fórmules de concertació 
entre actors diversos i que incorporin la recerca, així com un ús de les noves tecno-
logies i el tractament de les dades per millorar la qualitat en la identificació, disseny, 
implementació i avaluació de les accions.

L’Agenda 2030 recull i amplia el marc d’acció de l’educació tradicionalment as-
sumit per les institucions internacionals en l’àmbit del desenvolupament. Es concep 
com una eina fonamental per promoure el desenvolupament sostenible, els drets hu-
mans, la igualtat de gènere, la promoció de la cultura de la pau i la no-violència, la 
valoració de la diversitat cultural i la creació d’una ciutadania mundial (fita 4.7 dels 
ODS).

Es promourà l’alineació gradual a l’enfocament estratègic de gènere i basat en els 
drets humans de totes les actuacions d’EpD impulsades pel Govern, acompanyant 
aquest procés amb l’enfortiment de les capacitats dels actors educadors. De manera 
conjunta amb tots aquests, es treballarà per promoure diagnòstics de context i de 
capacitats, així com l’avaluació dels impactes en clau de gènere i drets humans en 
les accions. Es donarà suport a la recerca de nous enfocaments (com ara els femi-
nistes o el de la investigació-acció participativa) i a la utilització de metodologies 
artístiques com el cinema, el teatre i la literatura, així com a l’aprenentatge-servei, 
a fi de nodrir els continguts transformadors per a la justícia social i de gènere, que 
contribueixin a l’anàlisi crítica de la realitat i a la generació de consciència i com-
promís per a la transformació social.

Des de la DGCD i l’ACCD es treballarà per acompanyar i enfortir les capacitats 
dels actors per millorar la qualitat i l’impacte de l’EpD, tant a Catalunya com als 
països socis, afavorint el treball en xarxa i la concertació. En l’àmbit públic, es po-
tenciarà el paper dels departaments i altres institucions participades (com l’ICIP o 
l’IEMed, entre d’altres) actius en aquest àmbit. De manera especial, es reforçarà la 
col·laboració amb el Departament d’Educació i la Secretaria de Recerca i Univer-
sitats, així com els seus vincles amb els centres educatius i el sistema universitari 
respectivament, per continuar incorporant l’EpD en els espais curriculars, el desen-
volupament de competències, la recerca i la transferència. També en l’àmbit públic, 
juntament amb els ajuntaments, les diputacions i el FCCD, s’establiran aliances amb 
el món local com a espai privilegiat per impulsar accions d’EpD, atesa la seva pro-
ximitat a la ciutadania i la capacitat per articular actors diversos.

El reforçament d’aquestes aliances estratègiques s’estendrà als actors de la socie-
tat civil, especialment les ONGD, tot reconeixent el seu paper cabdal en els terrenys 
de l’educació, sensibilització i mobilització. Aquests actors són alhora dipositaris 
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d’una extensa experiència i reflexió crítica, que la Generalitat vol integrar i valorit-
zar en la definició i desplegament de les prioritats de la política pública en l’àmbit 
de l’EpD.

Amb la voluntat de contribuir a arrelar les accions d’EpD als contextos locals i 
afavorir la participació i l’adequació de les actuacions, es promourà l’acompanya-
ment i l’enfortiment de les capacitats dels actors del territori i s’incorporaran les 
aportacions de les seves organitzacions, i es fomentarà la interculturalitat en totes 
les accions que es duguin a terme, procurant que els actors protagonistes siguin 
d’entorns culturals i procedències diverses.

Es donarà continuïtat a la voluntat expressada en l’exercici de planificació an-
terior de participar i fer incidència en les agendes globals a partir d’una alineació 
crítica, en especial aquelles referides als drets humans, l’equitat de gènere i apodera-
ment de les dones, el canvi climàtic, el foment de la pau i les més específiques sobre 
l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament. S’esmerçaran esforços per articular 
nous partenariats i aliances amb actors transnacionals, alhora que es reforçarà la 
presència en les xarxes internacionals de governs locals i regionals per participar 
en els espais d’incidència i promoure una governança multinivell en la provisió dels 
béns públics globals.

La comunicació rep una atenció especial en el cicle quadriennal actual com a 
eina de l’EpD i de retiment de comptes a la ciutadania. En una societat cada cop 
més mediàtica, la comunicació esdevé una eina principal per transformar imaginaris 
i actituds. En aquest sentit, des de la DGCD i l’ACCD s’impulsaran espais estables 
de col·laboració i de treball conjunt entre els actors de cooperació al desenvolupa-
ment i els mitjans de comunicació, públics i privats. També es promourà la presència 
en les xarxes socials i els recursos en línia com a fonts d’informació i comunica-
ció plenament consolidats a la societat, tot afavorint nous llenguatges i formats que 
permetin fer arribar els continguts de la cooperació al desenvolupament a un públic 
més ampli.

Aquest Pla director desplega un conjunt d’objectius estratègics i prioritats es-
pecífiques en aquesta línia estratègica per promoure una ciutadania global, crítica 
i activa. Però alhora assumeix el compromís ferm d’impulsar, des del mateix inici 
d’aquest cicle de planificació, els treballs per a l’elaboració d’una estratègia catala-
na d’EpD amb tots els actors de la cooperació catalana. Aquesta estratègia haurà 
de servir per seguir construint el marc conceptual, dissenyar les modalitats i ins-
truments més escaients per fer créixer la qualitat i l’impacte de l’EpD, dotar de més 
centralitat a la dimensió de la comunicació, i contribuir a establir aliances que per-
metin articular de manera efectiva la pluralitat d’actors educadors.

La Generalitat assumeix el compromís de destinar un mínim del 25% dels seus 
recursos d’AOD a la línia estratègica d’EpD al llarg de la vigència del Pla director 
actual.

7.1 Objectius estratègics

Objectiu estratègic 1: Promoure l’especificitat de l’EpD i la seva articulació amb 
les actuacions de desenvolupament

Prioritats
– Dotar l’EpD de la Generalitat de Catalunya d’eines de planificació i avaluació 

específiques i adequades a aquesta línia estratègica. En concret, es proposa estudiar 
la incorporació de models de la teoria del canvi –orientada a provocar canvis en la 
manera de pensar, entendre, posicionar-se i fer les coses.

– Garantir l’enfocament de gènere i basat en drets humans dins l’EpD, i conso-
lidar els diagnòstics de context, capacitats i impactes en clau de gènere i drets hu-
mans; la recerca i la pedagogia des d’enfocaments alternatius, i l’atenció als col·lec-
tius més vulnerables, amb especial atenció a la població migrant.
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– Avançar en l’adaptació dels instruments, modalitats i recursos, incloses les 
convocatòries de subvenció, a les necessitats, diversitat d’actors i dinàmiques dels 
processos d’EpD.

– Treballar l’EpD també als països socis; per això, caldrà continuar incorporant 
components d’EpD en les actuacions de desenvolupament, a fi d’enfortir la cons-
cienciació, responsabilitat i compromís de la ciutadania dels països en els quals es 
treballa.

– Elaborar un marc conceptual compartit en matèria d’educació per al desenvo-
lupament, amb la participació del conjunt d’agents rellevants, i que incorpori la co-
municació com una eina estratègica.

– Fomentar l’educació no formal i reforçar les sinergies amb els sistemes educa-
tius reglats, per tal de promoure societats més inclusives, facilitar dinàmiques d’in-
terculturalitat i potenciar la cultura de pau i l’aprenentatge vital inclusiu.

Objectiu estratègic 2: Desplegar els eixos temàtics de l’EpD

Prioritats
– Promoure una ciutadania crítica i compromesa en la defensa dels drets humans 

per a la construcció d’una societat més justa.
– Promoure una ciutadania compromesa amb la justícia de gènere i activa en la 

defensa de la diversitat sexual i de gènere.
– Promoure una ciutadania respectuosa i corresponsable amb la conservació i 

millora del medi ambient, el territori i la naturalesa.
– Fomentar la cultura de la pau i la no-violència per promoure una ciutadania 

compromesa en la defensa de la seguretat humana, dels drets humans, i a favor de la 
prevenció de totes les formes d’extremismes violents.

– Promoure una ciutadania oberta, crítica i responsable en la construcció de so-
cietats interculturals basades en la justícia, la convivència i la inclusió social des de 
la mirada de la interculturalitat crítica, concebuda com un projecte polític de desco-
lonització, transformació i creació d’una societat nova. En aquest sentit, caldrà tenir 
en compte l’important paper de les entitats creades per les persones migrants, que 
tenen la voluntat de contribuir a la millora de les condicions de vida als seus països 
i que visualitzen la diversitat cultural i de procedència de les persones que vivim a 
Catalunya.

– Promoure una ciutadania conscient, crítica i mobilitzada al voltant de les cau-
ses estructurals que originen les desigualtats, tant a escala local com global.

– Promoure l’esport i la cultura, pel seu potencial transformador i educador 
d’una ciutadania crítica.

Objectiu estratègic 3: Enfortir l’acompanyament als actors en l’EpD

Prioritats
– Potenciar el paper dels departaments de la Generalitat actius en l’EpD, així 

com amb organismes vinculats (i especialment l’ICIP, l’IEMed i la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals), que desenvolupen tasques fonamentals de forma-
ció, sensibilització, recerca i incidència.

– Potenciar la col·laboració amb el Departament d’Educació i la comunitat edu-
cativa, i amb la Secretaria d’Universitats i Recerca i els centres universitaris, per 
afavorir conjuntament l’enriquiment curricular i la incorporació de metodologies 
que promoguin el desenvolupament de competències en aquestes matèries, així com 
la reflexió sobre les estructures del sistema educatiu, perquè aquestes puguin afavo-
rir una educació crítica i transformadora.

– Millorar també els vincles amb el sistema universitari i en especial les facul-
tats i estudis de comunicació i màrqueting, per tal que s’incorpori progressivament a 
l’EpD el potencial que té la universitat de transformar la societat, des de la docència, 
la recerca i la transferència.
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– Enfortir la col·laboració estratègica amb les ONGD, i capitalitzar, des de la co-
operació catalana, la reflexió que han fet les entitats de la societat civil respecte de 
l’educació crítica i transformadora en els darrers anys, i que ha permès avançar en 
plantejaments més innovadors i eficaços.

– Desplegar, amb els ajuntaments, les diputacions i el FCCD, una aliança per 
potenciar l’àmbit local com un espai privilegiat per desplegar actuacions de l’EpD i 
avaluar-ne l’impacte.

– Enfortir les capacitats dels actors del territori per afavorir l’arrelament, l’avalu-
ació i la innovació de les actuacions d’EpD als contextos locals.

– Promoure el treball articulat i en xarxa entre els diferents actors de cooperació 
al desenvolupament per participar en campanyes d’incidència global, en especial en 
els àmbits vinculats als eixos temàtics (vegeu objectiu estratègic 2).

– Identificar les estratègies, campanyes i actors de la incidència global, especial-
ment les xarxes transnacionals, més rellevants per als objectius de la cooperació 
catalana, així com establir formes de col·laboració i de vinculació de les actuacions 
pròpies.

– Promoure la fórmula de projectes pilot que permeti explorar la innovació en 
l’EpD, que afavoreixi la concertació entre actors diversos i la incorporació de la re-
cerca en totes les actuacions de cooperació al desenvolupament.

Objectiu estratègic 4: Promoure la comunicació com a eina de l’EpD i de reti-
ment de comptes

Prioritats
– Promoure la comunicació com a instrument específic de les actuacions d’EpD, 

que no només cerqui retre comptes amb la ciutadania, sinó que, a més, promogui la 
creació d’una ciutadania crítica.

– Revisar i innovar els continguts, suports i formats de la comunicació, incloses 
les pàgines web i altres recursos en línia, així com les xarxes socials, i explotar-ne 
les possibilitats per tal de millorar la comunicació amb els agents del desenvolupa-
ment i d’arribar a nous col·lectius rellevants.

– Potenciar els estudis d’opinió pública sobre el coneixement de la ciutadania 
catalana en relació amb la cooperació al desenvolupament i els seus àmbits d’acció, 
en especial els vinculats als eixos temàtics (vegeu objectiu estratègic 2). Les enques-
tes d’opinió permeten establir línies de base, objectius i indicadors d’eficàcia i canvi 
cultural en les diferents convocatòries d’EpD i propostes comunicatives dels dife-
rents actors de la cooperació, i faciliten l’anàlisi i el canvi de narratives.

– Enfortir el coneixement i espais de col·laboració estables entre els actors de co-
operació al desenvolupament i els mitjans de comunicació per promoure la presèn-
cia dels valors, objectius, actuacions i bones pràctiques dels primers en els mitjans, 
i en especial els d’àmbit local.

– Impulsar la transparència i el retiment de comptes a la ciutadania, informant 
del que es fa, per què es fa, com es fa i dels impactes generats pel desplegament de 
les actuacions de cooperació al desenvolupament, amb un èmfasi especial en la in-
formació basada en dades i les visualitzacions interactives.

8. Coherència de polítiques per al desenvolupament i qüestions 
sistèmiques
La complexitat i interdependència creixents de les problemàtiques vinculades 

al desenvolupament requereix de solucions polítiques més integrals i articulades. 
L’Agenda 2030 ofereix un marc d’oportunitats per avançar en aquest camí, a partir 
d’una aproximació universal i integral dels ODS. Aquesta aporta arguments i con-
tribueix a contrarestar l’oposició d’aquells que defensen la priorització dels interes-
sos nacionals front als compromisos del desenvolupament a escala mundial. Alhora, 
ha contribuït a generar sinergies en termes de sensibilització política, arquitectura 
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institucional i retiment de comptes amb relació a la coherència de polítiques per al 
desenvolupament sostenible, que en l’Agenda s’estableix com una de les fites a acon-
seguir.

Concretament, l’ODS 17, «Aliances per als objectius», es refereix a una sèrie de 
qüestions que tenen una transcendència especial per avançar cap a una política pú-
blica de cooperació al desenvolupament avançada, efectiva i degudament alineada 
amb l’Agenda 2030. Són qüestions molt presents als diferents debats del procés par-
ticipatiu Visió 2030, el qual va dedicar sessions monogràfiques a l’articulació entre 
les diferents agendes globals, els nous finançaments, la coherència de polítiques per 
al desenvolupament, els nous partenariats, les noves tecnologies, la creació de capa-
citat tècnica, l’ús de les dades i la cooperació al desenvolupament, o l’avaluació i 
rendició de comptes. Aquesta secció planteja el desplegament, en el proper quadri-
enni, d’algunes d’aquestes qüestions incloses a l’ODS 17: les relatives a coherència 
de polítiques, finances i dades. Altres qüestions es troben detallades en diferents 
seccions del Pla director; en concret, la secció 14 tracta els partenariats i aliances; 
la 6 es refereix a la cooperació i l’enfortiment institucional en matèria tecnològica, i 
la creació de capacitat es troba desplegada a les seccions 9 i 10, amb l’instrument de 
cooperació tècnica i la modalitat de projectes entre múltiples donants.

A Catalunya, la coherència polítiques per al desenvolupament (CpD) és un prin-
cipi recollit a la Llei de cooperació al desenvolupament, entesa amb relació als im-
pactes que les actuacions no computables com a AOD de l’Administració de la Ge-
neralitat tenen en els països socis (article 7.2). En aquesta planificació, la CpD és 
un principi vinculat a la qualitat de les polítiques de desenvolupament i exteriors, i 
descrit a l’apartat 8.

A partir d’aquest principi i del seu desplegament real en les planificacions pre-
cedents, aquest Pla director planteja avançar també en els propers anys cap a una 
coherència de polítiques que vinculi tota l’activitat del Govern al desenvolupament 
sostenible, inclosos els drets humans, l’equitat de gènere, la pau i el foment de socie-
tats democràtiques i interculturals. Un compromís polític que, d’altra banda, haurà 
de venir acompanyat de l’enfortiment de capacitats internes al si de la Generalitat i 
d’instruments concrets que permetin assolir aquest objectiu, recollit a l’ODS 17.14.

Aquest enfocament va més enllà de les funcions de la DGCD i de l’aproximació 
pal·liativa tradicional, que és la que trobem a la Llei 26/2001, i que consisteix a re-
duir els impactes negatius de l’acció del Govern a l’exterior (do no harm), i apel·la a 
la necessitat d’avançar en matèria d’un compromís polític, normatiu i de diagnòstic 
més amplis, per a una coherència de polítiques al desenvolupament que inclogui 
també les actuacions a l’interior de Catalunya. Es vincula amb el Pla nacional per a 
la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, actualment en procés d’elaboració. 
Aquest Pla es planteja com una macroestratègia que ha d’incidir en tots els àmbits 
d’actuació del Govern (planificació, normativa i implementació) i que integra els 
ODS en la visió a mitjà termini i en l’actuació diària de tota l’Administració de la 
Generalitat. Alhora, el marc dels ODS enfronta la coherència al repte de ressituar-la 
en un espai més ampli, on les vessants social, ambiental, política i econòmica del 
desenvolupament aporten més complexitat, i també riquesa: coherència de políti-
ques per al desenvolupament sostenible, o CPDS.

L’assoliment de la CPDS implica esmerçar esforços que van més enllà de les 
capacitats de la cooperació al desenvolupament, però en les quals aquesta política 
ha de tenir un paper important. Concretament, i com ha estat fent, pot identificar, 
visualitzar i, a partir d’aquí, contribuir a revertir aquelles accions i mesures que ge-
neren incoherència. En aquest sentit, la cooperació al desenvolupament pot ajudar 
a transformar la distinció intern-extern tradicional per una lògica que mostri la glo-
balitat dels desafiaments.

Amb relació al conjunt de l’acció del Govern, des de les unitats de cooperació al 
desenvolupament i d’acord amb el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 
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2030 a Catalunya, es continuarà la identificació dels elements que hauran d’articular 
el treball de coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible, que inter-
pel·li el conjunt de les actuacions de l’Administració de la Generalitat, i que pugui 
també informar les polítiques d’altres administracions públiques catalanes en aques-
ta matèria.

En concret, s’impulsaran les accions següents: 
– La creació d’un Centre Català d’Empresa i Drets Humans, tal com recomana 

el Parlament de Catalunya en la seva Resolució 359/XI, de 3 de novembre de 2016, 
amb nous mecanismes de supervisió pública, que vetllin per l’obligat compliment i 
respecte dels DH per part de les empreses establertes a Catalunya, que operen tant 
a Catalunya com a l’exterior.

– Es promouran espais de diàleg i treball conjunt entre la DGCD/ACCD, els de-
partaments i altres organismes de la Generalitat per a la consideració d’aspectes so-
cials, ambientals i de drets humans en contractació pública.

– S’enfortirà el paper del Consell de Cooperació en la vigilància, seguiment i 
control del compliment de la coherència de polítiques al desenvolupament, i la con-
creció dels terminis d’acord amb iniciatives esperables (espais d’articulació, accions 
pilot, etc.).

– S’elaborarà un full de ruta que concreti les actuacions sobre l’impacte exterior 
de les polítiques públiques, que pugui alimentar els treballs en matèria de CPDS del 
Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

– Es promourà la participació activa de la DGCD en els debats internacionals 
on s’abordin les qüestions relatives a la coherència de polítiques per al desenvolu-
pament, així com la creació d’espais de treball amb institucions internacionals re-
llevants (com ara l’OCDE i la Comissió Europea), que estan impulsant iniciatives 
innovadores en l’àmbit de la coherència de polítiques: diagnòstics de coherència 
de polítiques en els processos administratius de regulació, avaluació i retiment de 
comptes; avaluacions ex ante d’impacte en el desenvolupament dels països socis so-
bre qualsevol política o normativa proposada, entre d’altres.

– S’impulsaran accions coordinades entre la DGCD, els departaments i altres or-
ganismes de la Generalitat per identificar les qüestions crítiques, així com els àmbits 
polítics i operatius rellevants per a la coherència de polítiques al desenvolupament, 
sobre les quals es puguin articular iniciatives pilot.

– En el marc la Comissió de Coordinació d’Ens Locals (vegeu secció 12), la 
DGCD reforçarà el treball amb els ajuntaments per avançar conjuntament en la co-
herència de polítiques al desenvolupament des d’una òptica de país.

L’ODS 17 identifica altres qüestions sistèmiques, a banda de la coherència de 
polítiques per al desenvolupament sostenible, que la cooperació catalana assumeix 
com a reptes en aquest cicle de planificació: la millora de la mobilització de recur-
sos econòmics per al desenvolupament sostenible, i l’aixecament, tractament i accés 
a les dades relatives al desenvolupament, que permetin avançar en una millor gestió 
del coneixement, la transparència, el retiment de comptes i la qualitat de la coope-
ració al desenvolupament.

En l’apartat de finances, destaca una noció que és consubstancial a la creació de 
l’ajut oficial al desenvolupament (AOD) com a política pública global: l’AOD com a 
facilitador i catalitzador de despeses addicionals, orientades als objectius de desen-
volupament. En el nostre cas, un AOD que, més enllà de representar la capacitat de 
mobilitzar els pressupostos del sector públic català per impulsar polítiques públi-
ques de cooperació al desenvolupament, hauria de constituir-se com una palanca 
orientada a mobilitzar altres recursos, ja siguin d’altres organismes oficials (coope-
ració espanyola, europea, agències de Nacions Unides o altres organismes interna-
cionals) o d’actors privats, sempre que hi hagi una garantia que tenen un respecte 
escrupolós amb el compliment dels drets humans.
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En aquesta línia de recerca de finançaments complementaris a l’AOD i de mobi-
lització de fons addicionals per als objectius de desenvolupament, en aquesta plani-
ficació tindran continuïtat diverses línies de treball, encetades en els darrers anys: 
instruments de crowdfunding (per a projectes específics) i de matchfunding (per 
complementar els recursos obtinguts per via del crowdfunding amb fons públics); 
l’accés a finançament internacional; l’establiment de fons fiduciaris; l’impuls d’in-
centius i mecanismes de salvaguarda (avals, crèdits, etc.) palanca que permetin mo-
bilitzar recursos provinents de la banca ètica, o el suport a les estratègies de captació 
de nous socis o col·laboradors.

Quant a les dades, el procés participatiu Visió 2030 aporta alguns elements de 
diagnosi que aquest cicle de planificació vol contribuir a redreçar: manca d’eficièn-
cia en tot el procés relatiu a les dades (recopilació, tractament, emmagatzematge, 
compartició); poca interconnexió entre big data diferents i amb dades del sector 
privat, i manca de cultura interna de les organitzacions sobre la utilitat de les dades.

En conseqüència, es promourà una incorporació més àmplia de les noves tecno-
logies i ús de dades en la política de cooperació al desenvolupament. En concret, es 
plantegen les accions següents: 

– millorar l’accessibilitat i la transferència de les dades, així com a infraestruc-
tures tecnològiques ecològicament eficients; 

– avançar en la definició de sistemes d’informació i plataformes de dades co-
munes i compartides per al conjunt de les cooperacions catalanes, amb indicadors 
alineats en clau ODS; 

– promoure un tractament més eficient de les dades a partir d’una millor gestió 
de la seves operacions d’obtenció, registre, organització, conservació, utilització, di-
fusió i comunicació; 

– promoure l’ús del big data i les noves tecnologies en les fases de definició, exe-
cució i avaluació de la política de cooperació al desenvolupament, que, amb criteris 
ètics i de respecte als drets humans i la naturalesa, afavoreixin l’accessibilitat i la 
qualitat dels serveis, d’una banda, i el retiment de comptes i la transparència, per 
l’altra; 

– promoure una incorporació més àmplia d’evidències científiques (a partir de 
la ciència participativa) i l’ús de la intel·ligència artificial en l’anàlisi i tractament de 
les dades; 

– fomentar la comunicació i la sensibilització de la ciutadania que optimitzi la 
utilització de la informació, i

– enfortir les capacitats digitals de les entitats de cooperació al desenvolupament.

9. Instruments
En el seu art. 10, la Llei 26/2001 llista els instruments de la cooperació catalana. 

Aquests eren inicialment la cooperació tècnica; la cooperació econòmica i finan-
cera; l’ajut humanitari general i l’ajut humanitari d’emergència; l’educació i la sen-
sibilització socials per al desenvolupament, i els fons especials de cooperació. Els 
successius plans directors han desplegat i donat format a aquest conjunt inicial, tot 
distingint entre línies estratègiques i instruments pròpiament dits. Aquest Pla direc-
tor n’actualitza la llista i especifica les opcions per al proper quadrienni.

Aquests són: els projectes i els programes de cooperació al desenvolupament; els 
instruments financers, com els fons cistella i els fons fiduciaris; la cooperació tècni-
ca (que inclou l’assistència tècnica i les actuacions de recerca no adscrites a actua-
cions de desenvolupament específiques), i les beques.

Els projectes han estat tradicionalment l’instrument més habitual en la pràctica 
de l’ACCD. Es tracta d’actuacions de durada limitada –un any aproximadament–, 
que despleguen activitats per a la promoció del desenvolupament d’un país soci en 
una problemàtica determinada, i amb unes contraparts que són les mateixes admi-
nistracions públiques, o organitzacions de la societat civil del país soci. Aquests pro-
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jectes poden implicar actuacions d’educació, informació, sensibilització o retiment 
de comptes a Catalunya. Altres projectes, d’educació per al desenvolupament, poden 
actuar exclusivament a Catalunya.

Els programes de cooperació al desenvolupament són actuacions de més abast: 
mínim de dos anys de durada, un pressupost més elevat, resultats més ambiciosos i 
vinculats a objectius de més llarg termini. La Generalitat de Catalunya reforça l’ava-
luació i el retiment de comptes dels programes de cooperació, en fer obligatòria la 
incorporació d’una avaluació externa.

Pel que fa a la cooperació econòmica i financera, aquesta s’havia basat fins el 
present en l’aportació de recursos econòmics de la Generalitat a diversos fons, nor-
malment impulsats per organismes internacionals. En aquest quadrienni, la coope-
ració catalana es dotarà de la capacitat legal i tècnica de ser-ne ella mateixa la 
promotora. Un fons per a la cooperació al desenvolupament és un instrument de 
captació de recursos econòmics, que té com a finalitat que diferents administracions 
públiques catalanes, i d’altres entitats públiques i privades, s’uneixin per fer propos-
tes conjuntes de finançament, tant d’àmbit nacional com internacional, per a la co-
operació al desenvolupament i/o l’acció humanitària i d’emergència.

La cooperació tècnica és l’instrument empleat de forma preponderant pels dife-
rents departaments de la Generalitat i per les seves unitats. La Llei 26/2001 en con-
creta les finalitats: el suport a l’esforç dels països en desenvolupament per millorar 
les capacitats de les persones, les organitzacions i els marcs institucionals, tant en el 
terreny productiu com en l’educatiu, el sanitari, el científic, el cultural, el social, el 
sindical, el politicoadministratiu i el democràtic. Originalment, la cooperació tècni-
ca té com a punt de partida una demanda de l’administració del país receptor, i està 
orientada a la creació de capacitat tècnica i l’enfortiment institucional, en les estruc-
tures administratives i en personal que hi treballa.

L’evolució de la cooperació tècnica, especialment per a les administracions pú-
bliques subestatals, ha portat tanmateix a una realitat diferent: formes de treball 
més permanents –com ara xarxes de cooperació descentralitzada–, que permeten 
més estabilitat en les relacions i més eficiència en l’ús dels recursos compartits; re-
lacions més horitzontals, on l’aprenentatge i el benefici sempre són mutus; projectes 
triangulars, de composició mixta, amb autoritats locals i regionals del nord i del sud 
i on s’evidencien els vincles locals-globals. Es tracta de dinàmiques especialment 
rellevants en el context actual i de les quals la cooperació catalana ja forma part.

Dins la cooperació tècnica, les assistències tècniques o mobilitat de coneixe-
ments impliquen el desplaçament de persones expertes de les administracions pú-
bliques catalanes, en accions de suport i de creació de capacitat a països socis. 
A Catalunya, aquestes persones poden provenir dels departaments i organismes del 
Govern, dels governs locals, de les universitats, les organitzacions de la societat civil 
i de les organitzacions empresarials i sindicals. En el proper quadrienni s’impulsa-
ran les assistències tècniques, que es potenciaran com a fórmula d’intercanvi entre 
homòlegs i d’aprenentatge mutu, en diversos sentits: 

– Es continuarà la línia de reforçament i treball conjunt entre l’ACCD i la resta 
de departaments i organismes de la Generalitat, amb plans de treball específics en 
la matèria, i orientada als objectius d’aquest Pla director.

– Es continuarà promovent la inserció d’assistències tècniques en projectes i pro-
grames de desenvolupament més grans, impulsats pels diferents agents de la coope-
ració catalana.

– Es potenciarà també la identificació de les capacitats municipals, i es reforçarà 
en aquest sentit el treball conjunt amb els ens locals i amb el Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament, amb qui s’elaborarà una base de dades d’experteses en 
cooperació tècnica local.

Són també considerades com a cooperació tècnica les actuacions de recerca que 
no estiguin directament vinculades a un programa de cooperació, i que tinguin lloc 



CAERIT 14
19 de juliol de 2019

29 Dossier

a Catalunya o als països socis. En les darreres dècades només ha crescut la partici-
pació de la despesa en recerca per al desenvolupament, dins l’AOD de la Generalitat; 
també, i sobretot, s’ha posat de manifest que la recerca ha esdevingut un element 
d’alt impacte internacional de Catalunya, també en matèria de desenvolupament i 
amb relació als països del sud. Per això, la prioritat en aquest període, per a les uni-
tats de la cooperació catalana i per als departaments rellevants, serà facilitar que 
recerques rellevants per al desenvolupament, ja elaborades, rebin suport per a la 
posada en valor del coneixement generat, a través d’actuacions de transferència, for-
mació, difusió i comunicació.

La millora de l’instrument beques és també una prioritat per a aquesta planifica-
ció. Es tracta d’un instrument que, en aquests moments, no està emmarcat en cap es-
tratègia de desenvolupament. El mateix es pot dir d’altres programes i projectes dels 
diferents departaments, que són elegibles com a AOD. Una prioritat, lligada també 
a la qualitat de la cooperació, serà que tota despesa en AOD i tot instrument que la 
faci efectiva responguin a un pla de treball que estigui emmarcat en els objectius 
d’aquest Pla director, i que compleixi també les directrius pel que fa a enfocament 
de gènere i basat en drets humans, i qualitat.

10. Modalitats
Aquest Pla director donarà continuïtat als cicles de planificació anteriors amb re-

lació a les modalitats de cooperació al desenvolupament, alhora que incorporarà els 
aprenentatges adquirits al llarg dels anys. Així, i a partir de la distinció inicial de la 
Llei 26/2001 entre cooperació bilateral i multilateral, aquest Pla director concreta 
les formes de canalització dels recursos econòmics de la Generalitat, o modalitats, 
següents.

La cooperació bilateral consisteix en les activitats dutes a terme per les adminis-
tracions públiques amb els països socis. En el cas de la cooperació catalana, distin-
gim aquí tres modalitats: directa, multibilateral i a iniciativa d’altres actors.

En la cooperació bilateral directa, l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
es relaciona directament amb les del país soci. Les actuacions impulsades a través 
d’aquesta modalitat aniran orientades principalment a enfortir les capacitats institu-
cionals dels governs dels països socis, que potenciïn alhora la vinculació posterior 
d’altres agents, especialment catalans. La cooperació bilateral directa es concentrarà 
en les actuacions en sectors i països amb més potencial per involucrar gradualment, 
acompanyar o complementar altres actors. Per al desplegament d’aquesta modalitat 
serà necessari analitzar, en primer lloc, l’estat en què es troben les aliances del Go-
vern amb administracions i societat civil als països socis i definir prioritats d’acord 
amb els recursos disponibles. Aquesta anàlisi considerarà com a elements clau per 
determinar el suport bilateral directe el valor afegit que pugui aportar la Genera-
litat a partir de les experteses i experiències, el potencial per apropar altres actors 
catalans o internacionals al procés i la contribució que es faci als objectius del Pla 
director.

En la modalitat de cooperació multibilateral, la Generalitat de Catalunya es rela-
ciona amb el país soci a través d’un organisme multilateral, que hi té algun tipus de 
representació. Aquest Pla director opta per tractar aquesta forma de treball no com a 
cooperació multilateral –l’element central de la qual és que el suport no va a un país 
en concret, sinó a una estructura o a un fons amb abast internacional–, sinó com a 
modalitat específica dins l’àmbit bilateral. Una modalitat adequada en diferents con-
texts: els de fragilitat institucional de l’estat amb qui es pretén cooperar –per exem-
ple, en situacions postconflicte–; per abordar matèries sensibles, o per facilitar un 
treball multiactor, entre l’administració i altres agents socials. Aquesta planificació 
preveu la continuïtat d’aquesta modalitat, per a aquests casos on és més necessària.

Amb la cooperació bilateral a iniciativa d’altres actors, la Generalitat vol donar 
suport a i acompanyar les iniciatives impulsades per agents no governamentals de 
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cooperació al desenvolupament per a l’assoliment dels objectius del Pla director. 
És una modalitat on és important un nivell d’estabilitat i previsibilitat adequat per 
a la identificació d’actuacions, la preparació de propostes i l’establiment d’aliances. 
Aquesta modalitat recull, en gran part, el caràcter participat de la política pública 
de cooperació al desenvolupament. El Govern assumeix el compromís d’assignar 
per a aquesta modalitat un mínim del 50% dels recursos d’AOC per a projectes de 
cooperació al desenvolupament.

Dins aquesta modalitat de cooperació bilateral a iniciativa d’altres actors, la co-
operació catalana ha anat introduint diversos graus de concertació. Tècnicament, 
es parla de concertació quan hi ha una participació d’un o diversos agents privats, 
en qualsevol fase de la vida d’un projecte o programa: des de la identificació fins a 
l’avaluació. La concertació es pot donar també en qualsevol de les modalitats o for-
mes de canalització dels recursos econòmics, i és per aquest motiu, i per la voluntat 
de correcció tècnica i de seguretat jurídica, que aquest Pla director no la considera 
pròpiament com una modalitat.

Com a fórmula que permeti un millor aprofitament de les experteses i capacitat 
del conjunt dels agents de la cooperació, la concertació seguirà sent important en el 
període 2019-2022. Una prioritat que s’alinea amb el plantejament que fa l’Agenda 
2030, la qual assenyala la necessitat d’avançar en l’establiment de partenariats inclu-
sius per assolir els ODS (17.17).

La modalitat de cooperació multilateral es refereix a les contribucions finance-
res a organitzacions internacionals, incloses les de governs subestatals, i que tinguin 
per finalitat la promoció del desenvolupament. La prioritat del cicle de planificació 
actual és emprar la modalitat multilateral de forma cada cop més estratègica, per 
abordar matèries com la incidència global, especialment en els àmbits dels drets 
humans i del gènere; el treball multinivell per al seguiment de les agendes globals; 
la resposta davant de situacions de crisis humanitàries i d’emergència, i ampliar les 
possibilitats de la cooperació catalana per actuar a escala regional.

Finalment, la cooperació catalana pot canalitzar els seus recursos de forma con-
junta amb els d’altres donants. Aquesta modalitat agrupa diverses formes de treball: 
projectes multiactor, cooperació triangular, o participació en actuacions finançades 
per tercers i on s’hi fan aportacions pròpies. Es tracta d’una modalitat que aquest Pla 
director vincula a l’ODS 17.17, el qual encoratja a promoure la constitució d’alian-
ces eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’ex-
periència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats; i també a l’ODS 
17.19, que preveu l’ús de fórmules de cooperació de diversa mena (nord-nord, sud-
sud, triangular...) per a la creació de capacitat en països en desenvolupament, i el 
suport a plans nacionals de formació per assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Per aquests motius fonamentals, es preveu una concreció i un ús més 
grans d’aquesta modalitat, en el desplegament del període 2019-2022.

III. La governança del sistema

11. Una política del conjunt del Govern
Si tenim en compte la trajectòria dels departaments i les agències de la Generali-

tat de Catalunya en matèria de cooperació, la seva contribució ha estat molt àmplia. 
S’ha aportat coneixement i expertesa tècnica en àmbits com la governança democrà-
tica, les institucions, els drets humans, la pau i la igualtat de gènere; la salut, l’edu-
cació; els serveis socials; l’economia social; o els lligats a la sostenibilitat ambiental 
i el territori: aigua, energia, producció i consum sostenibles, residus i adaptació al 
canvi climàtic.

Aquestes cooperacions tècniques s’han desplegat a través de modalitats i instru-
ments d’intervenció també diversos: mobilitat de coneixements, projectes de desen-
volupament d’iniciativa directa, o col·laboració organismes multilaterals i amb xar-
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xes de cooperació. L’ajut oficial dels departaments inclou despeses importants en 
recerca per al desenvolupament i en beques d’especialització per a persones pro-
vinents de països receptors d’AOD, i inclou una dimensió creixent de suport a ac-
tuacions no governamentals.

Tota aquesta diversitat d’actuacions seran objecte d’una anàlisi i d’un suport 
orientats a assegurar-ne i a millorar-ne la qualitat, com a instruments de coopera-
ció; és a dir, el seu alineament amb les prioritats d’aquest Pla director; els elements 
relatius a l’eficàcia (planificació, apropiació per part dels socis, rendició de comptes 
conjunta...), vinculació de les agendes externa i interna, i innovació. El compromís 
és que no existeixi cap despesa d’AOD que no es trobi clarament emmarcada en 
una estratègia de desenvolupament, i que aquesta es trobi orientada als objectius 
d’aquest Pla director.

Aquest Pla director pren com a referència el marc dels ODS, i marca prioritats i 
objectius per a les actuacions del Govern de Catalunya que contribueixin al desen-
volupament sostenible des de la política pública de cooperació al desenvolupament. 
Al seu torn, el marc global reforça les funcions de coordinació, qualitat i coherència 
en les actuacions pròpies de la DGCD. Per la seva universalitat, els ODS vinculen 
estretament les actuacions de desenvolupament a Catalunya i a l’exterior, i això re-
força la coherència de les polítiques. Per la seva integralitat, subratllen el caràcter 
multidimensional del desenvolupament i contribueixen a la mobilització dels esfor-
ços. El seguiment de la contribució del Govern a l’Agenda 2030 obliga a un exercici 
de retiment de comptes conjunt que tindrà lloc, si més no en part, en els espais de la 
cooperació catalana i a través dels processos reglats.

Sobre les àrees i persones responsables de la cooperació tècnica dels diferents 
departaments, recau en alguns casos la responsabilitat més àmplia d’impulsar el tre-
ball per als ODS en la seva dimensió exterior. És per això que la missió de la Direc-
ció General de Cooperació al Desenvolupament i de l’Agència, en aquesta planifica-
ció, ha de ser també la de contribuir a crear les capacitats necessàries per a aquesta 
funció, i oferir orientació i eines per assegurar una cooperació de qualitat i eficaç.

En aquest sentit, la DGCD, l’ACCD i les unitats dels diferents departaments i els 
organismes vinculats seguiran reforçant, mitjançant actuacions de formació, les se-
ves capacitats en diferents matèries clau: la integració i aplicació de l’EGiBDH; la 
coherència de polítiques per al desenvolupament; la planificació i l’avaluació de les 
actuacions de desenvolupament, i l’obtenció i tractament de les dades, així com les 
noves tecnologies aplicades a la cooperació.

Els plans de treball entre la DGCD-ACCD i els departaments, ja existents, han 
de servir a aquest propòsit de millora de la qualitat, i contenir mesures tendents a: 

– donar suport a la creació d’institucionalitat, mitjançant la creació d’unitats de 
cooperació departamentals o altres tipus d’esquemes organitzatius; 

– impulsar les funcions de planificació, seguiment i avaluació dels departaments; 
– Impulsar programes plurianuals de formació dirigits al personal dels departa-

ments, a partir d’un exercici conjunt d’identificació de necessitats formatives; 
– promoure la internacionalització dels departaments, tot impulsant millores or-

ganitzatives i administratives que facilitin la participació en projectes i plataformes 
internacionals; 

– assignar recursos econòmics als departaments per a la creació de capacitat in-
terna, o la realització de projectes de cooperació clau, alineats amb les prioritats del 
Pla director; 

– integrar i alinear l’acció dels departaments amb aquest Pla director a partir de 
l’enfocament de gènere i basat en drets humans; 

– assegurar el contínuum de les actuacions per al desenvolupament sostenible, 
dins i fora de Catalunya, garantint la coherència de polítiques arreu, i

– promoure les sinergies entre l’ACCD i els departaments, a partir de la col·labo-
ració en projectes de desenvolupament o educació.
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Des de la DGCD es promourà que la Comissió Interdepartamental de Coopera-
ció al Desenvolupament (CICD) faci seguiment d’aquest esquema de col·laboracions, 
el qual es pot beneficiar del Programa de suport a l’acció exterior de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest programa, aprovat l’any 2018, vol facilitar l’aprofitament de 
l’expertesa tècnica dels empleats públics en els projectes o accions a l’exterior en 
què participi la Generalitat, tot promovent l’intercanvi d’experiències i la formació 
del personal, la transversalitat de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya i la 
coherència en el treball dels seus departaments.

12. Coordinació i col·laboració amb els ens locals
La cooperació al desenvolupament dels governs locals té una llarga tradició a 

Catalunya. Els ajuntaments foren les administracions pioneres a Catalunya en el 
desplegament de la política de cooperació al desenvolupament i solidaritat interna-
cional. En aquests 40 anys, els municipis, les diputacions i les seves organitzacions 
han desplegat accions de cooperació i solidaritat tot construint partenariats amb go-
verns locals dels països i pobles on cooperen. Partenariats que han evolucionat de 
forma molt considerable, des dels agermanaments dels anys vuitanta als esquemes 
de cooperació més moderns i innovadors, definits en l’actualitat a partir de relacions 
horitzontals on el territori i els actors que hi operen són el node per a l’intercanvi de 
recursos, coneixement i experiències.

Especialment rellevant és el vincle de les polítiques locals de cooperació amb la 
ciutadania compromesa i solidària, i amb el teixit social que l’organitza, i el paper 
de lideratge dels governs locals en l’àmbit de la protecció internacional i el refugi. 
Des de les seves pròpies xarxes i organitzacions, ciutats i governs locals catalans 
participen en la definició de les agendes globals de desenvolupament, com l’Agenda 
2030 i la Nova Agenda Urbana, i contribueixen a desplegar-les.

La darrera dècada de la cooperació municipalista ha estat també marcada per 
la crisi financera i les retallades pressupostàries, que la van afectar greument. La 
determinació dels municipis i dels ens supramunicipals per conservar les seves par-
tides de cooperació va permetre sostenir efectivament el compromís solidari de la 
cooperació municipal catalana, però aquests esforços no sempre van ser entesos per 
part d’una ciutadania que, en un context de dificultat, reclamava atenció per a les 
necessitats locals. L’aprovació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Ad-
ministració local el 2011 hi ha posat obstacles addicionals, i sobretot ha dificultat 
la normalització de la cooperació al desenvolupament com a política pública mu-
nicipal, i la millora de la seva connexió amb les prioritats ciutadanes, que avui han 
esdevingut absolutament necessàries. Renovar el model de la cooperació municipa-
lista i enfortir-ne la legitimació social és una prioritat no només per al sosteniment 
d’aquesta política, sinó per a la defensa dels valors que la sustenten i que són centrals 
en el conjunt de l’acció de govern dels nostres municipis.

És per això que el Pla director aposta clarament per reforçar el suport a la coope-
ració municipalista com a política pública local, i per potenciar el paper específic 
que han de tenir el municipalisme i els governs locals dins l’esquema de les coope-
racions catalanes. Per fer-ho efectiu és imprescindible facilitar, amb ple respecte pel 
principi d’autonomia local, que els actors municipalistes puguin desplegar les seves 
potencialitats de manera coordinada, mitjançant un impuls tècnic, financer i polític.

La Llei de cooperació al desenvolupament parla, de forma contínua, de Genera-
litat i d’ens locals com a agents de la política pública catalana. Dins d’un respecte 
ple per l’autonomia local, la Llei preveu que els valors, les finalitats i els principis 
ordenadors de la cooperació de la Generalitat informin també dels ens locals de Ca-
talunya. Els successius plans directors han estat debatuts amb els ens locals, a través 
de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals (CCEL).

Aquest Pla director, a partir de l’experiència precedent, dels estudis i informes 
elaborats i també del diàleg en la mateixa CCEL, concreta dues línies de treball, 
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vinculades però també diferenciades, entre la Generalitat i els ens locals, pel que fa 
a la cooperació al desenvolupament.

En primer lloc, actuacions que tenen un abast de país, i que es relacionen amb la 
millora de la política pública catalana, per a totes les administracions. Destaquem 
aquí: 

– La generació de coneixement i capacitats compartides entre les diferents admi-
nistracions públiques catalanes que executen polítiques de cooperació al desenvolu-
pament, i divulgació de bones pràctiques.

– La definició de mecanismes de suport a les entitats i els agents de la coopera-
ció del conjunt del territori català, per tal d’assegurar-ne una distribució adequada, 
més enllà de les comarques de Barcelona, i promoure la cohesió del teixit associatiu 
i solidari del país. Per a aquest objectiu, que ha de ser objecte d’un diàleg obert i 
que ha de comptar també amb els instruments de finançament adequat, s’identificarà 
l’especificitat dels diversos nivells administratius en funció del mandat i valor afegit 
(municipis i diputacions), amb relació al suport a les entitats del territori.

– La millora de la informació disponible sobre la cooperació al desenvolupament 
del conjunt d’administracions públiques catalanes, inclosos els governs locals i els 
ens supramunicipals, a través de la creació d’un portal de transparència compartit, 
que serveixi també com a observatori i instrument de retiment de comptes i de visu-
alització del compromís de Catalunya amb el desenvolupament global.

– De forma conjunta amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 
amb les diputacions, l’impuls a la creació de capacitat tècnica del personal munici-
pal, tècnic i polític, responsable en matèries de cooperació i solidaritat, amb progra-
mes de formació on podrà participar l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

– Incidir conjuntament per protegir la cooperació municipalista davant dels in-
tents de recentralització de l’Estat, contrarestant la Llei de racionalització i sosteni-
bilitat de l’administració local (LRSAL).

– Avançar cap a la simplificació administrativa, en la mesura que els marcs nor-
matius respectius ho permetin, dels diferents instruments de subvenció, dirigits a les 
entitats del sector i a la resta d’actors de la cooperació al desenvolupament, i que en 
aquests moments són molt nombrosos i diversos. Es faran esforços per harmonitzar 
procediments, formularis, calendaris i requisits, i també qüestions més qualitatives, 
com ara enfocaments o marcs lògics.

– Finalment, mesures clau per crear un entorn facilitador i posar en valor la co-
operació al desenvolupament, com a política pública estratègica per vincular Catalu-
nya amb els afers globals, i especialment en un context que amenaça els valors que 
la sostenen, si escau, mitjançant la realització de campanyes informatives conjuntes.

En segon lloc, actuacions i col·laboracions més concretes i específiques, que re-
forcin la coordinació i la complementarietat entre les cooperacions respectives a 
través de mesures pràctiques: 

– Desenvolupar el rol del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament com 
l’instrument tècnic al servei de la cooperació municipalista i de col·laboració del 
món local amb el Govern, en coordinació amb la resta d’ens locals i supra-locals.

– La identificació d’actuacions conjuntes, a Catalunya o als països socis, incloses 
l’educació per al desenvolupament i el foment de la pau.

– El treball conjunt amb relació a elements de la coherència de polítiques per al 
desenvolupament, incloses la vinculació als drets humans en els processos de con-
tractació pública, i el reforçament del compromís amb el comerç just i amb les fi-
nances ètiques.

– La implicació mútua en projectes de la Generalitat i de les administracions lo-
cals i supralocals, a partir de la informació adequada i de les capacitats disponibles.

– La identificació d’oportunitats de treball conjunt en els àmbits de la planifica-
ció i l’avaluació de programes i projectes, amb avaluacions de projectes compartits 
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i elaboració d’estudis qualitatius i de cas, que permetin la comparació i la identifi-
cació de la bona pràctica.

– El desplegament de la concertació i els projectes amb els governs locals, les 
administracions supramunicipals i les entitats municipalistes, per fer identificacions 
conjuntes, executar projectes o programes compartits, i realitzar l’avaluació d’actua-
cions finançades per diverses administracions.

– La resposta coordinada davant de situacions d’emergència i de crisi humanità-
ria, en el marc del Comitè Català d’Ajuda Humanitària i d’Emergència.

A partir d’aquestes línies de treball, la Generalitat podrà desplegar de forma més 
eficaç la seva funció de coordinació i de promoció de la complementarietat entre les 
diferents cooperacions públiques catalanes, dins el respecte de l’autonomia local. 
Això inclourà una definició específica del paper i del valor afegit de cadascuna de 
les administracions, dins la política de cooperació, amb les diputacions com a ad-
ministracions de segon nivell, amb funcions d’impuls i suport a la cooperació dels 
municipis.

La CCEL millorarà la seva composició i representativitat, a partir, si escau, de la 
modificació del seu decret, i es dotarà d’un pla de treball explícit, concret i adequat, 
vinculat a les prioritats de la nova planificació quadriennal. Això ha de permetre 
que aquesta comissió transiti cap a un espai efectiu de coordinació de les coopera-
cions catalanes i funcioni com un espai d’intercanvi real, a partir de prioritats i ne-
cessitats compartides, amb un èmfasi en els aspectes de la qualitat de les polítiques 
públiques.

13. Foment de les capacitats dels agents de la cooperació
La Llei 26/2001 entén per agent de cooperació tota institució i entitat legalment 

constituïda, que actuï en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, i en cita al-
guns: les organitzacions no governamentals per al desenvolupament, les universitats 
i els centres educatius, les empreses i les associacions empresarials, els sindicats, els 
col·legis professionals, les esglésies i altres agents de la societat civil que impulsin i 
projectin arreu l’esperit solidari de Catalunya. Des de l’adopció de la Llei, el sistema 
català de cooperació al desenvolupament s’ha articulat al voltant d’un teixit variat i 
dinàmic d’agents, públics i privats, tradicionals i emergents, que li aporten solidesa, 
capil·laritat i capacitat d’innovació. Aquest ecosistema dota la cooperació catalana 
d’una capacitat de resposta diversificada, front a la complexitat de les problemàti-
ques actuals del desenvolupament.

La Llei assenyala també com a missió de la política pública fomentar i refor-
çar la iniciativa i la capacitat dels agents de cooperació que operen en aquest àmbit 
–que avui veiem com s’amplia i reconfigura, en paral·lel a la multidimensionalitat 
dels fenòmens vinculats al desenvolupament, i de les seves noves interseccions–. 
Per a aquest foment i reforç, la Llei distingeix entre tres tipus d’actuacions, segons 
tendeixin al suport econòmic, a través de subvencions; al suport per a la creació de 
capacitats tècniques, i a la facilitació de les relacions entre els agents i la mateixa 
Administració.

En l’àmbit de la societat civil, i més enllà de l’accés a subvencions per a progra-
mes i projectes a iniciativa d’altres actors, el suport econòmic per a la millora de 
les iniciatives i de les capacitats anirà, en aquest període, especialment adreçat a les 
ONG, com a principals executores de l’AOD català. Les ONG han patit amb una 
duresa especia la llarga crisi econòmica i pressupostària de finals de la dècada pas-
sada, la qual ha tingut efectes sobre les seves estructures i capacitats operatives, i ha 
dificultat també els processos de modernització i renovació generacional. En el pe-
ríode 2019-2020 es desplegaran noves fórmules de suport a aquests agents, incloses 
les seves estructures, amb un esforç per la diversificació dels instruments i l’avenç 
envers la pluriennalitat quan aquesta sigui el més adequat.
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Aquest Pla director singularitza la importància d’incloure els i les joves en una 
cooperació innovadora a favor dels drets humans, i es fa ressò de l’Estratègia «Jo-
vent 2030» de les NU, i la seva prioritat d’assegurar la «implicació, participació i 
promoció: amplificar les veus del jovent per promoure un món pacífic, just i sos-
tenible». En aquest sentit, caldrà millorar les capacitats de les entitats juvenils per 
incorporar l’EGiBDH en els seus processos, i el seu accés a recursos per impulsar 
projectes de desenvolupament i d’educació per la pau, amb un èmfasi en aquelles 
entitats que actuen des de l’àmbit de l’educació no formal de base associativa.

La dimensió territorial d’aquest suport, que ja ha estat tractat en diverses sec-
cions d’aquest Pla director, mereix un comentari especial. El diagnòstic de la dar-
rera planificació, i també les tendències de més llarg termini, permeten veure amb 
claredat com l’accés als instruments financers de la cooperació catalana es concen-
tra a unes determinades comarques, al voltant de Barcelona. Aquesta concentració, 
difícil d’evitar en la lògica d’eficàcia de l’ajut que informava cicles precedents, és 
menys necessària en un context d’objectius de desenvolupament sostenible, que in-
terpel·len l’Estat i la societat, i que requereixen que aquesta estigui en les millors 
condicions d’assegurar-ne la contribució, i de rendir-ne comptes.

És per això que aquest període és prioritari promoure un teixit associatiu més 
cohesionat en el conjunt del territori català, i fer-ho a través d’instruments millorats. 
D’una banda, el suport a les organitzacions de segon nivell, com s’ha començat a 
fer en el cicle anterior. D’una altra, a través de noves fórmules de suport, a partir de 
l’acord amb la resta d’administracions públiques catalanes descrit en la secció an-
terior. Per últim, les unitats de la cooperació catalana, a través del mateix sistema 
territorial de la Generalitat, en milloraran la presència i els serveis directes.

Seran més estretes també les relacions amb la resta d’agents de la cooperació, 
i també amb d’altres entitats de la societat civil (entitats feministes i de dones, or-
ganitzacions de joves, entitats del tercer sector, operadors de l’economia social i 
solidària, associacions esportives, i col·lectius de persones migrades, entre d’altres) 
cridats a tenir un paper més actiu en els nous partenariats que es volen impulsar. 
Destaquem també la importància de l’atenció a la diversitat, i dels col·lectius que 
agrupen persones amb algun tipus de discapacitat. Altres agents clau pels seus po-
tencials impactes en el desenvolupament i el seu rol protagonista en l’educació per 
a una ciutadania crítica (com les empreses, els mitjans de comunicació o les uni-
versitats) veuran reforçades les seves capacitats mitjançant l’establiment de progra-
mes de formació específica amb relació a les temàtiques de la cooperació. Convé 
fer esment de les entitats formades per les persones migrants que, un cop establertes 
a Catalunya, tenen l’anhel d’ajudar a fer prosperar el seu país d’origen, és a dir, les 
entitats creades per nous catalans que fan el que tradicionalment s’ha anomenat co-
desenvolupament.

Es promouran els contactes i les sinergies entre aquests agents de la cooperació 
catalana. Destaquem aquí les connexions entre el sector de la cooperació i el tercer 
sector social, que tenen ja uns espais de confluència identificats, i entre el sector de 
la recerca i les entitats de cooperació al desenvolupament, que poden ser mútuament 
beneficioses per als objectius d’internacionalització, innovació i aprenentatge. Més 
en general, es dissenyaran de forma conjunta altres actuacions de formació i capa-
citació per a la millora dels procediments interns, incloses la innovació, la gestió i 
l’accés a recursos addicionals, sempre d’acord amb les demandes i necessitats ex-
pressades per les entitats.

Vetllar pel benestar del planeta i les persones exigeix assumir unes responsabi-
litats que poden generar una rutina de desgast físic i psicològic dels actors direc-
tament implicats. És responsabilitat de tothom, i així ho assumirà la cooperació al 
desenvolupament impulsada pel conjunt del Govern, establir unes mesures de pro-
tecció i de cura que garanteixin el benestar dels i de les cooperants, i en general del 
conjunt de les persones implicades en actuacions de desenvolupament, sobretot en 
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contextos que posen en risc la seva integritat física i psicològica. Així, s’impulsaran 
mesures que avancin en la cura psicosocial dels equips i en l’establiment de pro-
cediments de protecció (com ara protocols de seguretat i altres), així com tenir en 
compte la cura en totes les fases de planificació operativa, execució i seguiment, i 
en el disseny d’instruments i mecanismes de relació.

Finalment, i en l’àmbit de la millora de relacions entre els agents i la mateixa 
Administració, la Generalitat de Catalunya farà esforços per simplificar formula-
ris, facilitar procediments i eliminar processos burocràtics, i farà el possible, en el 
marc de la CCEL, per tal d’harmonitzar-los, allà on sigui possible, amb els d’altres 
administracions públiques. Això és una necessitat encara més clara després de les 
profundes retallades pressupostàries que s’han patit els darrers anys, les quals han 
creat situacions de precarització laboral que arriben fins avui.

14. Relacions institucionals i aliances
Les diverses planificacions de la cooperació catalana han posat l’èmfasi en la 

importància de les relacions institucionals i de les aliances, especialment amb els 
governs dels països socis. La necessitat de convenis de col·laboració, de caire go-
vernamental, és necessària per dotar de visibilitat i nivell institucional la coopera-
ció pública catalana, dins l’esquema de l’acció exterior del Govern; per assegurar el 
diàleg polític amb els països socis, i per crear un marc estable on puguin operar els 
agents públics i privats de la cooperació al desenvolupament, a través d’actuacions 
de cooperació tècnica i de projectes a iniciativa d’actors de la societat civil. Aquest 
Pla director referma la importància dels acords de cooperació govern-govern, com 
a element clau d’una Generalitat de Catalunya activa i responsable en les relacions 
internacionals.

Seguint amb aquesta lògica de relació amb homòlegs governamentals, la coope-
ració pública catalana continuarà en aquest període la col·laboració amb autoritats 
subestatals, i amb les seves xarxes més rellevants en matèria de desenvolupament. 
Unes xarxes que faciliten l’intercanvi d’informació, la capacitació mútua i la identi-
ficació de projectes, de forma conjunta amb altres socis. Aquesta participació per-
met també el seguiment i la incidència, prop dels debats i les institucions globals, 
com són l’Agenda 2030 i el retiment de comptes sobre els ODS; el debat internacio-
nal sobre eficàcia de la cooperació al desenvolupament (OCDE); o els programes de 
la Comissió Europea d’interès per a la cooperació catalana. Es tracta d’espais clau, 
on Catalunya ha anat assumint un paper de lideratge, i que seran igualment impor-
tants per acompanyar internacionalment el desplegament d’aquest Pla director.

Amb la cooperació espanyola i les seves unitats, la cooperació catalana manté 
unes relacions fluides de coordinació i diàleg de polítiques, que es concreten en una 
dinàmica estable de participació, entre d’altres, en els exercicis de planificació es-
tratègica, generals, sectorials i geogràfics; o en la facilitació de les dades de l’AOD 
català, per a la informació global de les cooperacions estatals prop de l’OCDE. Per 
a aquest període, la prioritat serà també encetar iniciatives concertades amb agents 
de les cooperacions públiques espanyoles, i molt especialment amb altres comuni-
tats autònomes.

De forma complementària a la promoció d’aliances amb altres governs, aquest 
Pla director recupera la prioritat, ja present en planificacions anteriors, d’avançar 
en la concertació entre els diversos actors del desenvolupament a través de la cons-
trucció d’aliances entre actors de naturalesa diversa. Aquest tipus d’aliances o par-
tenariats, que estan oberts a actors públics i privats, del nord i del sud, bilaterals i 
multilaterals, té la finalitat de promoure xarxes d’acció col·lectiva que permetin crear 
institucionalitat més enllà de les institucions públiques, i que facin més sostenibles i 
apropiades les actuacions de la cooperació al desenvolupament promogudes des del 
Govern. Aquesta prioritat de promoure activament la construcció de partenariats 
globals per acarar els reptes globals de desenvolupament sostenible és un dels eixos 
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de treball de l’Objectiu estratègic 7 (Contribuir a l’abordatge dels reptes globals) 
d’aquesta planificació.

En una lògica d’ODS, les aliances per al desenvolupament sostenible connecten 
amb la tradició catalana, que havia constatat que per aconseguir els objectius de 
desenvolupament en un món global i amb una pluralitat d’actors creixent, les actua-
cions no es poden dur a terme d’una manera aïllada, i han de comptar amb actors 
diferents dels habituals. Per això, la planificació 2019-2022 impulsarà els partenari-
ats multiactor i les aliances innovadores: en la mateixa tipologia d’actors implicats, 
en les temàtiques i en les relacions que estableixen entre si, així com en les metodo-
logies i els instruments per potenciar-les.

Amb relació als nous actors, es promourà la incorporació d’agents no tradicio-
nals, com ara el sector privat, principalment els de l’àmbit de l’economia social i 
solidària, les organitzacions feministes i de dones, les entitats de joves, les associa-
cions esportives, els col·lectius de persones migrades, els col·legis professionals, les 
entitats del tercer sector, i altres organitzacions que treballen a escala comunitària.

Pel que fa a les noves temàtiques, es donarà una atenció especial a aquells sec-
tors que generen canvi social i plantegen noves sobiranies i apoderament social, i 
que han tingut fins ara un paper perifèric en la cooperació al desenvolupament. En 
especial, es destaquen l’esport i l’economia social i solidària.

Quant a les relacions entre els actors, es treballarà en dues vies. D’una banda, es 
promouran espais de coneixença entre actors diversos que generin sinergies positi-
ves a partir de les seves especificitats i valors afegits respectius, alhora que perme-
tin superar les barreres i reticències per articular iniciatives conjuntes. En especial, 
amb el sector privat i l’economia social i solidària, tot incorporant requisits ètics i 
de transparència per fomentar la seva participació en aquestes aliances per a l’acció. 
De l’altra, s’impulsarà la transformació de les relacions de dependència que operen 
entre els agents implicats, que sovint determinen una construcció d’aliances basa-
des en la disponibilitat o accés als fons, tot menystenint el component estratègic, el 
diàleg horitzontal i la sostenibilitat.

La cooperació catalana també ha estat impulsant les capacitats dels seus agents 
per participar en espais internacionals de presa de decisions, i formar part de xar-
xes d’incidència regional i internacional. A partir del període 2015-2018, les alian-
ces amb organitzacions catalanes actives en els drets de les dones han permès, per 
exemple, la incidència en la Comissió per la Condició Jurídica i Social de la Dona 
(CSW) de les NU. En aquest període, continuarà l’aliança estratègica amb organit-
zacions, especialment feministes i de drets humans, i es maldarà per establir alian-
ces amb altres socis internacionals, de forma coherent amb els objectius del Pla 
director.

Una aliança clau, en aquesta planificació, ha de servir per establir una relació 
més àmplia i fructífera entre la cooperació catalana i el món de la universitat i de la 
recerca, a Catalunya i arreu. Es tracta de dos entorns amb múltiples vinculacions, 
i l’enfortiment de la col·laboració entre tots dos ha de servir per continuar posicio-
nant les universitats i centres de recerca com a tractors de la internacionalització i 
europeïtzació de les entitats de solidaritat; per donar suport a les estratègies d’in-
ternacionalització i cooperació al desenvolupament de les universitats i dels centres 
de recerca; o per a la reflexió i incidència conjuntes sobre criteris d’avaluació de la 
recerca científica. En el proper període es donarà seguiment a aquestes qüestions, 
des d’un espai de coordinació ja existent o de nova creació.

Referent a les modalitats i instruments, s’impulsarà la concertació com a fórmu-
la més adequada per promoure nous partenariats útils i horitzontals, a través d’una 
diversitat de mecanismes, com ara les taules de diàleg, els partenariats publicopri-
vats, els convenis i l’eventual articulació de fons fiduciaris. Alhora, es promourà la 
concertació entre els diversos agents per mitjà de les convocatòries de projectes, que 
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incorporaran elements de valoració positiva, degudament raonats, per als consorcis 
que incorporin aquesta diversitat.

Una innovació important de la planificació que acaba eren els clústers de coope-
ració, que havien de servir per impulsar una participació multiactor, i disposar d’un 
instrument específic de finançament dins la modalitat concertada. L’ACCD va po-
der desplegar una metodologia de treball –els eixos prioritaris– amb elements propis 
dels clústers, però dos dels seus elements principals van quedar sense desenvolupar: 
l’adopció d’un mecanisme de finançament flexible i transparent, que respongui a la 
modalitat concertada, i la qüestió del lideratge, que havia de poder ser exercit per 
qualsevol dels membres del clúster, però que ha acabat en tots els casos sent assumit 
per l’ACCD, que també n’és el finançador principal.

Aquesta planificació recupera la voluntat de l’anterior, d’establir i promoure 
marcs de col·laboració estables amb els actors i socis de la cooperació catalana i in-
ternacional, destinats als objectius estratègics del Pla director, i d’acord amb el valor 
afegit de cada actor. Uns esquemes que han de tenir un paper clau a l’hora de mate-
rialitzar l’aposta per la concertació i pel suport a processos, on els membres puguin 
prendre les seves decisions autònomament, incloses les relatives al suport econòmic, 
i es verifiqui un lideratge compartit on l’ACCD pugui assumir diferents rols, en fun-
ció de les necessitats i no excloents entre si: de dinamitzador, finançador, proveïdor 
de capacitat experta, entre d’altres.
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