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Els plans anuals de cooperació al desenvolupament són, d’acord amb la Llei de cooperació, el
principal instrument programàtic i d’orientació política de què disposa el Govern per desplegar
anualment, en accions concretes, els compromisos que fixen els Plans directors. La
programació de les actuacions per al 2016, que culmina en aquest Pla anual, es va iniciar el 6
de novembre de 2015, amb una comunicació de la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament (DGCD) als departaments de la Generalitat i a l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), principal organisme executor d’aquesta política
pública. En aquesta comunicació, que s’acompanyava d’un document d’orientació, la DGCD
demanava informació sobre les previsions que feien aquests diferents unitats en matèria d’ajut
oficial al desenvolupament (AOD) per al 2016. Les previsions d’actuacions dels departaments,
amb despesa finalista, juntament amb el pressupost de l’ACCD, constitueixen la despesa global
en AOD de la Generalitat per a l’exercici present. Aquest Pla anual recull i presenta aquesta
previsió d’actuacions i de despeses associades i les organitza en relació a les prioritats del Pla
director 2015-2018.

1. La cooperació catalana en el nou context global
L’octubre de 2015, les Nacions Unides celebraven els seus setanta anys de vida. En el seu
Informe anual, el Secretari General, Ban Ki-moon, en feia un balanç agredolç. Efectivament, la
humanitat ha aconseguit conjurar el conflicte global: no s’ha repetit una guerra mundial, com
les dues que van donar lloc a la creació de l’Organització mundial, i s’ha evitat una guerra
nuclear, que hagués tingut conseqüències absolutament devastadores. S’han fet grans
progressos en la construcció de les bases a llarg termini de la pau, milions de persones han
sortit de la pobresa extrema, han progressat els drets humans, el dret i la justícia
internacionals, i pràcticament ha culminat el procés de descolonització.
Tanmateix, és també evident que la promesa d’un món més segur, pròsper i just oberta per la
fi de la guerra freda, allà pels volts de 1990, no s’ha fet realitat. No hem pogut construir una
veritable institucionalitat mundial, que coordini els esforços dels pobles i dels estats, tot
bastint una autoritat internacional capaç d’afrontar amb èxit els vells i els nous problemes
globals. En dóna fe el fet que, en els darrers dos anys, hi ha hagut més persones desplaçades
que en cap altre moment des de la segona guerra mundial. Milions de persones a l'Afganistan,
la República Centreafricana, Darfur, la República Democràtica del Congo, Gaza, Líbia, l'Iraq,
Mali, Somàlia, Sudan del Sud, la República Àrab Síria, Ucraïna i Iemen s’han vist amenaçades
directament per la guerra, el conflicte armat, i en alguns casos per les tàctiques brutals
d’extremistes violents com Boko Haram o Daesh. Ha continuat la violència sexual contra les
dones i contra les nenes, especialment en situacions de conflicte, on s’ha consolidat com a
arma de guerra.
En l’àmbit econòmic i social veiem com les desigualtats, lluny de reduir-se, estan assolint xifres
sense precedents. És ja objecte de consens l’estimació que l’1 % més ric de la població mundial
acumula més que el 99 % restant. La bretxa ja no és entre països, sinó entre persones: la
desigualtat entre les rendes és la veritable amenaça per al desenvolupament humà, en afeblir
la cohesió social i perjudicar el conjunt de les poblacions –tot i ser-ne les capes més
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vulnerables qui en reben les conseqüències més severes–. Milers de persones, especialment
infants, continuen morint a causa de malalties curables, pateixen desnutrició i manca d’accés a
l’educació, i es veuen obligades a viure en situacions inacceptables de privació, discriminació,
por i falta d’oportunitats i expectatives. La degradació ambiental, la contaminació i
l'esgotament dels recursos continuen imparables arreu del món, i l’amenaça del canvi climàtic
tot just comença a mostrar la gravetat dels seus impactes. En un món cada cop més accelerat i
interconnectat les velles dificultats han de conviure amb les noves, i els problemes s'han tornat
més complexos.
Front aquesta realitat, el setembre de 2015 la comunitat internacional va fer un avenç
important, en dotar-se d’un nou marc que mesura els seus progressos en la lluita contra la
pobresa i per una vida més digna: es tracta dels objectius de desenvolupament sostenible
(ODS), que donen continuïtat als objectius del desenvolupament del mil·lenni (ODM). En els
ODS convergeixen dues grans agendes mundials: la de la sostenibilitat (des de Rio, 1992,
passant pel COP 21 de 2015) i la del desenvolupament (amb la fita dels ODM, 2000), i seran
també una referència central per a l’agenda de la urbanització (Habitat III, Quito 2016). Els ODS
constitueixen un programa unificat per a tothom, incloses les persones, el medi físic i els
sistemes de suport a la vida. Per això parlem de béns públics globals, perquè ens hem posat
d’acord en una carta d’objectius per a tots i totes, inclòs el planeta.
La cooperació al desenvolupament, en tant que instrument per assolir aquesta agenda global,
s’ha d’adaptar al nou context. Fins ara, l’anomenat debat sobre l’eficàcia del desenvolupament
–en el qual Catalunya ha vingut participant activament– havia estat essencialment tècnic, tot
abordant qüestions com ara les condicions d’èxit de la cooperació, les seves modalitats de
finançament, o l’elegibilitat de la despesa en AOD. Tanmateix, concorren en aquest 2016 una
sèrie d’elements i de tendències que sens dubte estan repolititzant el debat i eixamplant-ne
els límits: l’augment de la cooperació Sud-Sud, i l’aparició de nous actors (clarament Xina i
Índia) amb actuacions d’alt impacte, però fora de les regles de l’AOD; l’evidència que els fluxos
de capital privat (inversió, activitat comercial) són en gairebé tots els casos més grans que el
flux d’ajut oficial, i que tenen igualment una gran capacitat d’impacte en el desenvolupament
dels receptors; la permanència de situacions greus i estructurals, que requereixen esforços
especials, com ara la problemàtica dels països menys avançats, o les crisis de llarga durada; la
desigualtat creixent, que pot augmentar amb el creixement econòmic, i portar a noves
situacions de pobresa; la necessitat d’actuacions especialment decidides, i que mobilitzin una
diversitat d’esforços, per a la transició cap a economies verdes; la necessitat de donar
respostes urgents a problemes humans gravíssims –com els de les persones que cerquen
refugi a Europa, a través del Mediterrani–; i les qüestions de gènere, com a element
transversal i clau per revertir situacions de desigualtat i avançar en el desenvolupament de les
persones i dels col·lectius.
Es tracta sens dubte d’un món més complex, on es fa alhora més evident que mai la connexió
entre les agendes de la pau, del desenvolupament i de la sostenibilitat. I on veiem també la
necessitat de combinar accions de curt, mig i llarg termini, on trobin lloc les necessitats
d’assistència humanitària, la construcció de capacitats institucionals i tècniques, i l’enfortiment
del teixit social que sustenten la governança democràtica i els drets humans.
Ho veiem des de Catalunya, que no és una mera espectadora d’aquesta realitat sinó un agent
compromès. Els quinze anys transcorreguts des de l’aprovació –per unanimitat del Parlament–
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de la Llei de cooperació al desenvolupament han servit per consolidar aquesta política pública,
i són també un període de canvis profunds a la nostra societat. El teixit associatiu català,
tradicionalment actiu, s’integra avui en una societat civil globalitzada i en xarxa. La solidaritat,
com a motor de la cooperació, es veu enfortida per altres factors i lligams: els desplaçaments i
els intercanvis laborals, científics i culturals; les migracions i el codesenvolupament; i en
general la multiplicitat d’interaccions d’una societat que s’ha internacionalitzat, en tots sentits.
Catalunya és avui la seu d’organismes internacionals, d’ONGD amb gran capacitat i abast, i de
centres de recerca i de producció de coneixement de referència mundial, en matèria de
relacions internacionals i desenvolupament.
En aquest marc interdependent, i des d’aquesta experiència i aquests canvis recents, el
compromís del Govern és projectar i donar a conèixer les capacitats de Catalunya, com a país
responsable i compromès en la construcció de les respostes a les veritables amenaces del segle
XXI. Un compromís que implica la col·laboració estreta amb els organismes multilaterals, les
administracions públiques i les organitzacions socials que ja estan treballant en aquesta línia, i
que ha de significar també que el conjunt de la nostra acció exterior contribueixi als grans
objectius de la seguretat humana, la justícia global i el desenvolupament sostenible, tot fent
visible el paper d’una Catalunya Estat com a catalitzadora i impulsora de processos d’innovació
i transformació positiva de les relacions internacionals, i implicada de forma activa i
responsable en els afers globals.
La decisió de crear una unitat d’afers exteriors amb rang de departament és un element
central per a aquest objectiu. Un departament que permet millorar l’articulació i la
consolidació del conjunt del sistema català en matèria de cooperació al desenvolupament, pau
i drets humans, amb organismes clau com ara la Direcció General i l’Agència de Cooperació al
Desenvolupament, el Memorial Democràtic, l’Institut Català Internacional per la Pau, el Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible, o l’Institut Europeu de la Mediterrània, entre
d’altres.
El Departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i transparència assegura que
l’actuació de cooperació de la Generalitat ocupi un lloc més central dins la projecció exterior,
política, del Govern. No és aquesta una qüestió limitada a la coordinació de polítiques, sinó de
creació d’identitat i de projecció d’un perfil propi; Catalunya vol parlar al món de pau, de drets
humans, de memòria i de desenvolupament. Són qüestions estretament relacionades amb
l’acció exterior, que ens proposem siguin part destacada de la imatge de Catalunya al món, i
esdevinguin trets definidors del nostre rol en el context internacional: de la marca Catalunya.
Un departament, també, que acosta a la projecció exterior i a la cooperació les relacions
institucionals, la participació i la transparència –elements que ens ajuden a construir aquest
perfil internacional innovador, compromès i responsable–, alhora que lidera i consolida les
relacions amb organitzacions governamentals internacionals amb seu a Catalunya, consorcis i
iniciatives amb participació governamental, i centres d’estudis i recerca internacionalistes.
Aquests canvis profunds –en la situació internacional, en la problemàtica del desenvolupament
i de la cooperació, en la societat catalana, i en la pròpia organització governamental–
emmarquen la voluntat del Govern d’afrontar amb la màxima ambició i sentit de la
responsabilitat aquest nou mandat –sens dubte decisiu–, en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament i la promoció de la pau. Alguns d’aquests canvis han tingut lloc molt
recentment, després de l’aprovació, l’abril de l’any passat, del Pla director 2015-2018. Per això,
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la promoció de la visió d’aquest Pla –Catalunya, país compromès i responsable, aspira a un
món més lliure, just, igualitari, sostenible, equitatiu i en pau, on els drets humans siguin
respectats, protegits i garantits– ens ha de portar necessàriament a actualitzar-ne els
instruments i les metodologies. El present Pla anual n’és la primera peça, el primer document
on el Govern vol bastir una acció renovada, amb el creixement dels recursos econòmics
disponibles previst al Pla director, però també amb l’enfortiment de les capacitats operatives i
institucionals, i amb noves prioritats i formes de treball.

2. La política pública de cooperació: orientacions i prioritats per al 2016
Aquesta actualització, del diagnòstic i de les modalitats d’intervenció, ens porta a donar
prioritat a diversos objectius i principis de treball, la majoria dels quals tenen ja una àmplia
trajectòria dins la cooperació catalana.
2.1 Enfocament estratègic: gènere, drets humans i sostenibilitat
El 2015 va ser no només l’any de la convergència de les agendes globals de la sostenibilitat i
del desenvolupament, amb l’adopció dels ODS; també tingué lloc la 21 Conferència de les parts
(COP) de la Convenció marc de les NU sobre el canvi climàtic. L’Acord de París que en resultà
és un tractat permanent i legalment vinculant, que especifica compromisos de reducció
d'emissions per a 187 països, a partir de 2020. Aquests dos àmbits (el programàtic dels ODS, i
el normatiu de la Convenció) reforcen el règim internacional del medi ambient i la seva
vinculació inextricable amb les qüestions energètiques, climàtiques i de desenvolupament
econòmic i social.
Tradicionalment, la cooperació catalana havia fet de la sostenibilitat un dels seus tres objectius
transversals (OT), on es fonamenta la seva capacitat transformadora: tota actuació de
cooperació al desenvolupament hauria d’incorporar aquests criteris (sostenibilitat, governança
democràtica i drets humans, i igualtat de gènere). El Pla director 2015-2018 dóna prioritat als
OT de drets humans i gènere, que es troben en un sol enfocament estratègic de gènere i basat
en drets humans (EGiBDH).
En aquest 2016 tindrà continuïtat la implementació d’aquest enfocament, amb l’objectiu que
s’apliqui a tot el cicle de la política de cooperació al desenvolupament. Algunes de les prioritats
en aquest sentit seran l’aplicació de l’EGiBDH en els instruments de subvenció en
concurrència; la implementació de les eines i metodologies iniciades el 2015 per tal que
l’enfocament s’apliqui també a les iniciatives de cooperació directa i al treball conjunt amb els
departaments de la Generalitat; i la continuació dels esforços de generació de capacitats que
contemplen la creació d’una estratègia de formació, i la consolidació d'un cos documental
teòric i pràctic.
Igualment, s’examinarà la possibilitat d’ampliar aquest enfocament, també en la dimensió de
la sostenibilitat. Per això, es reprendrà –en col·laboració amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat– l’elaboració de les Directrius de sostenibilitat de la cooperació al
desenvolupament, i sobretot es maldarà per tal que aquestes metodologies transversals, que
asseguren la qualitat de la cooperació catalana, es puguin incorporar de forma senzilla i
gradual en els tres nivells de la política pública –el nivell estratègic, de la planificació; el nivell
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operatiu; i el nivell institucional, o corporatiu–. L’objectiu és que l’enfocament estratègic es
pugui aplicar a tot el cicle de la política de cooperació al desenvolupament.

2.2 Seguretat humana
La crisi dels refugiats al Mediterrani il·lustra, per ella mateixa, la problemàtica greu sobre la
qual Catalunya, a través de la seva cooperació pública, té la voluntat decidida d’actuar. El
conflicte civil a Síria, que va començar fa cinc anys, ha causat 270.000 morts i el desplaçament
de gairebé cinc milions de persones. De la mateixa manera que dèiem que l’escenari més
devastador per al medi ambient és una guerra nuclear, de nou veiem com la pitjor situació per
al desenvolupament humà –per a la realització d’una vida plena i l’assoliment de les
possibilitats personals– és un conflicte armat. La ineficàcia dels mecanismes internacionals de
prevenció i de gestió de conflictes, i unes actituds oportunistes, canviants i finalment
irresponsables, per part dels estats més implicats, han portat a una situació duríssima, que es
descriu per ella mateixa, i que té unes víctimes clares en la població civil siriana. Els refugiats
deixen el seu país no per cercar noves oportunitats, sinó per evitar el perill, absolutament real i
directe, de ser víctima de les tàctiques d’atac a les poblacions, instrumentals i indiscriminats,
que estan emprant les forces en conflicte.
En el moment present, la cooperació catalana ha de contribuir a donar respostes immediates a
les necessitats d’aquestes persones que cerquen refugi i protecció; però també ha de ser
activa en la prevenció del conflicte, i en el treball per a la seva resolució. Per a nosaltres, el
foment de la pau i la cooperació al desenvolupament són dues formes de treball per a una
única realitat. Les amenaces a la pau i la seguretat són, certament, multidimensionals. La
privació –humana i ambiental– és una font clara de conflicte, que pot esdevenir violent. La
voluntat de la cooperació catalana és liderar la creació d’un perfil alt de Catalunya en matèria
de treball per la pau i la seguretat humana, a nivell global. A aquesta voluntat respondrà, el
2016, una iniciativa de treball amb els països mediterranis on està tenint més impacte el
desplaçament de persones, per causa del conflicte armat a Síria: Líban, Turquia i Jordània, que
es desplegarà de forma consorciada amb altres actors –catalans, internacionals i locals–.
Es potenciaran organitzacions pròpies, com ara l’ICIP, amb qui l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament va signar l’any 2015 un conveni amb un doble propòsit: d’una
banda, impulsar conjuntament les actuacions i polítiques en matèria de desenvolupament,
educació per al desenvolupament i acció humanitària, amb especial èmfasi a les actuacions de
promoció de la cultura de pau, resolució pacífica i transformació de conflictes. D’una altra,
promoure la coordinació de l’acció de l’ICIP amb la política de cooperació al desenvolupament
del Govern de Catalunya. No cal dir que el fet de pertànyer ara a un mateix departament
enfortirà aquestes línies de col·laboració, en el 2016.
Els recursos i els actius de Catalunya en matèria de promoció de la pau i prevenció de
conflictes no s’esgoten, tanmateix, en l’esfera governamental. El 2016 serà constant el treball
per associar més estretament a l’acció de la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament i l’ACCD el conjunt d’entitats que, al conjunt del país, fa molts anys que
fan una feina valuosa de divulgació dels valors de la pau a Catalunya, i d’acció directa a
terreny, especialment en missions humanitàries i d’emergència.
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2.3 Coordinació, qualitat i coherència de l’acció de govern
És fonamental millorar la transversalització de la cooperació al desenvolupament, dins de
l’esquema dels departaments i les seves unitats. D’una banda, atendre la realitat dels
problemes que afecten el desenvolupament és comprendre el seu caràcter multidimensional,
la diversitat dels factors que hi concorren, i respondre, com s’ha dit, tant a les emergències
com a les causes més estructurals. Aquestes dimensions múltiples continuaran centrant els
esforços dels diferents departaments de la Generalitat, amb la coordinació i l’impuls de la
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, les capacitats de la qual seran també
millorades per tal de construir una cooperació veritablement transformadora, alhora que
transversal al conjunt de l’acció de govern.
D’una altra, cal continuar assegurant una actuació, en matèria de cooperació al
desenvolupament, que sigui coordinada, coherent, i de gran qualitat. La coordinació té en la
Comissió interdepartamental de cooperació al desenvolupament (CICD) el seu espai central,
reforçat per la Llei de cooperació, que atribueix a aquesta comissió la funció de formulació de
la política pública. Per al 2016 serà prioritari promoure-hi una cooperació de qualitat, a través
de diversos instruments. En primer lloc, el suport a l’elaboració, per part dels departaments,
dels seus plans i memòries sectorials de cooperació, que els permetin programar i fer el
seguiment adequat del les seves activitats en aquesta matèria; en segon, continuar amb la
formació reglada i estratègica als departaments, a través de l'Escola d’administració pública de
Catalunya, iniciada l’any 2015 i destinada a millorar les capacitats tècniques del personal de les
diferents unitats amb actuacions d’AOD; en tercer, vetllar per la millora contínua de la qualitat
de l’activitat dels departaments, inclosos criteris d'elegibilitat i de "bon" AOD. En aquest 2016
es completarà l’estudi, iniciat l’any anterior, de les beques com a instrument de la cooperació
al desenvolupament, i s’aplicaran i divulgaran els seus resultats.
La coherència de polítiques per al desenvolupament és un principi també reconegut per la Llei
de cooperació, i es basa en la noció d’evitar que altres polítiques públiques, especialment
aquelles amb una dimensió exterior, puguin tenir efectes contraris als objectius del
desenvolupament dels nostres socis. La coherència és objecte del conveni subscrit entre la
DGCD i ACCIÓ, que en el 2016 desplegarà una línia de treball que preveu, entre d’altres,
l’elaboració d’un codi ètic de protecció dels drets humans per les empreses catalanes que
treballen als països socis, a impulsar per la política d’internacionalització de l’empresa
catalana; i la inclusió dels valors del desenvolupament en les missions empresarials d’ACCIÓ als
països receptors d’AOD català.

2.4 Participació a les agendes globals
La cooperació catalana té una tradició àmplia, amb relació a la participació en els espais que
donen forma a la governança de les qüestions globals. Per al 2016 destaquen les activitats
següents:
Primer, l’adaptació a Catalunya del marc dels ODS. Catalunya ha participat a fons en els debats
que han portat a aquest nou esquema d’objectius i fites, i també desenvoluparà el seu sistema
de programació i rendició de comptes, que ens dotarà de la possibilitat d’inscriure el
compromís, els objectius i sobretot els resultats de les nostres polítiques per al
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desenvolupament, a Catalunya i amb els nostres països socis. En aquest sentit continuarà el
seguiment dels treballs internacionals i la participació al grup de treball impulsat pel
Departament d’Exteriors per al Pla Nacional dels ODS, el qual explicitarà el compromís de
Catalunya amb la implementació de l’Agenda 2030 –tant al nostre país, com a l’exterior a
través de la cooperació desenvolupament–.
En segon lloc, la cooperació catalana participarà a la Cimera Humanitària Mundial (Istanbul,
maig 2016). Aquí serà fonamental el diàleg, la col·laboració i l’aliança estreta amb les ONGD
catalanes, que també seran presents; i amb l’organització Ciutats i Governs Locals Units
(CGLU), també amb seu a Barcelona, que està preparant el llançament a Istanbul de la seva
iniciativa “Aliança global per a les crisis urbanes”.
En tercer lloc, es contribuirà a la preparació de la participació catalana a la tercera Conferència
mundial sobre assentaments humans (Hábitat III, Quito, octubre 2016), on les qüestions de la
urbanització i de la sostenibilitat a les ciutats es trobaran amb les de desenvolupament,
seguretat i pobresa urbanes. Es participarà a diferents reunions prèvies a aquesta cimera –
especialment la que acollirà Barcelona, que debatrà sobre l’espai públic urbà–.
En quart lloc, i en matèria d’apoderament polític i econòmic de les dones, el 2016 l’ACCD, com
l’any anterior, dóna prioritat a l’agenda de Beijing, en coordinació amb l’Institut Català de les
Dones (ICD). En aquest sentit es plantejaran actuacions com ara promoure l’adhesió del
Govern a la campanya 50-50 de les Nacions Unides; i crear un grup de treball tècnic de
seguiment de l’agenda Beijing, amb representants d’altres administracions (especialment món
local), del sector privat, sindicats, universitats i societat civil (Consell Nacional de les Dones), i
que serveixi per organitzar la participació al fòrum paral·lel de la cimera de Nova York (març
2016).
Seguiran el seguiment i la participació als fòrums més generalistes de debat internacional en
matèria de desenvolupament (com ara els European Development Days, Brussel·les, el mes de
juny), i especialment als treballs sobre Eficàcia del desenvolupament. Catalunya és membre del
Global Partnership for Effective Development Cooperation, per la seva condició de líder del
grup de treball sobre Desenvolupament 2013 d’ORU-Fogar, la xarxa mundial de regions.
Aquest Global Partnership celebrarà la propera Reunió d’alt nivell a Nairobi (desembre 2016).
Igualment, tindrà continuïtat la participació de la cooperació catalana a xarxes i las espais
rellevants, des del punt de vista internacional i europeu. Així, es participarà al Congrés mundial
d’ORU-Fogar, on es presentaran les prioritats del Grup de treball sobre desenvolupament 2030
per a 2016-2017 (Rio, abril). Es participarà també al projecte Platforma, amb finançament de la
Comissió Europea; i al Grup de treball de cooperacions externes de la Conferència de regions
perifèriques i marítimes (CRPM). Es farà igualment seguiment dels treballs del Comitè de les
Regions sobre cooperació al desenvolupament, amb el suport tècnic de la Representació
permanent de Catalunya davant la UE.
Per últim, ens fem ressò de la voluntat política, expressada nítidament pel Conseller
responsable dels afers exteriors, de concórrer als espais de la governança global amb una veu
pròpia, i de fer-hi aportacions de valor i significatives. Per a la cooperació al desenvolupament,
això vol dir sobretot transitar des d’un rol de donant envers un altre de més polític, impulsor
d’iniciatives i de discurs internacionals. Un rol que permeti la presència enfortida en els espais
multilaterals rellevants, efectivament amb una veu pròpia, i la translació a Catalunya de les
seves tendències principals. La voluntat és la d’enfortir, des de la nostra especificitat i amb els
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nostres recursos, el multilateralisme, la institucionalitat i la governabilitat internacionals, la
prevalença del dret internacional i la solució pacífica de les controvèrsies. I fer-ho a través de
propostes i de fórmules innovadores, i amb aliances múltiples: des de les pròpies
organitzacions intergovernamentals als moviments de base, passant pels estats i pels governs
no centrals, les ONG locals i internacionals, i els sectors del coneixement tècnic i la recerca
científica.

2.5 Enfortiment de les capacitats dels actors de la cooperació
L’enfortiment de les capacitats dels agents de cooperació es planteja el 2016 en diferents línies
de treball. La primera és el suport, ja habitual, a les entitats de segon nivell com la Federació
Catalana d’ONG (Lafede.cat) i les coordinadores i associacions de Lleida, Girona i Tarragona,
per tal de contribuir a garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis que presten: assessoria,
formació, incidència i comunicació.
La segona implica reforçar els espais de col·laboració governamentals i no governamentals, i
les connexions entre aquestes dues esferes. En el 2016, entre d’altres, s’enfortirà coordinació
d’actors a la Taula catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia, i la col·laboració amb
entitats que contribueixen a comunicar i sensibilitzar sobre problemàtiques de
desenvolupament, drets humans i gènere. L’ACCD, que ha subscrit acords amb la Filmoteca de
Catalunya o la Xarxa d’albergs, facilitarà que les ONGD se’n puguin beneficiar; per exemple,
amb l’ús del seu espai de projecció o d’exposició –respectivament– per a campanyes o
iniciatives de sensibilització.
La tercera línia de treball aposta decididament, aquest 2016, per contribuir a la
internacionalització de les associacions i entitats catalanes vinculades, en sentit ampli, amb la
cooperació i la solidaritat, la pau i el desenvolupament, i la recerca, formació i divulgació sobre
aquestes matèries. L’objectiu és ajudar les ONGD del país a assolir la massa crítica per fer-se
visibles i operatives internacionalment i a establir relacions cooperatives i eficaces amb els
organismes internacionalistes catalans, i amb les institucions internacionals amb seu a
Catalunya. En coordinació amb la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus (DGAME),
que treballa per promoure la presència de catalans i catalanes a organitzacions internacionals,
es maldarà per l’establiment de vincles estrets i efectius amb aquests professionals per fer que
la cooperació catalana i el seu personal empren adequadament, i reforcen, els sistemes
d’informació que ens han de permetre una actuació precisa, rellevant i ràpida, en cada
moment.
En aquest sentit es preveuen dues activitats concretes per al 2016. D’una banda, la continuació
del treball, encetat l’any anterior, en matèria de recerca de noves fonts de finançament, i
adreçat a la construcció de capacitats d’identificació, formulació, implementació i seguiment
de programes amb finançament d’altres donants, per part dels agents del sistema de
cooperació català. Al llarg de 2016 es consolidaran tres plataformes de coneixement, amb
l’impuls i el lideratge inicial de l’ACCD, i on hi concorreran ONGD i altres entitats privades,
juntament amb actors públics. Aquestes tres taules (desenvolupament territorial; polítiques
social i econòmiques; i governança i drets humans) faran seguiment de les licitacions,
subvencions o oportunitats d’agermanaments existents, i treballaran per crear consorcis,
cercar socis internacionals, i presentar propostes. L’ACCD esdevindrà el punt focal en aquesta
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matèria, i facilitarà informació, assessorament i capacitació; incentivarà el networking i
concorrerà, conjuntament amb altres socis públics o privats del sistema d´actors de la
cooperació, a les oportunitats de finançament internacional. D´aquesta forma es contribuirà a
donar visibilitat a l’expertesa i a l’excel·lència catalanes, a nivell internacional i en diferents
sectors i àmbits geogràfics.
Una segona activitat consistirà en la promoció de la recerca, tal com preveu el Pla director,
especialment a través d’actuacions conjuntes entre universitats i centres de recerca i ONG.
Aquest 2016 es crearà una línia –ja prevista e identificada l’any anterior– d’incentivació de la
participació de centres de recerca, universitats i entitats catalanes en projectes de R+D sobre
cooperació al desenvolupament amb finançament de la UE, segons les prioritats de la nova
planificació europea.

2.6 Una cooperació de país
El moment, certament crucial, que viu Catalunya ens crida a fer realitat la visió de la Llei de
cooperació: una visió que aposta per una política pública concertada amb el conjunt d’actors
catalans. Que orienti, progressivament, la cooperació del conjunt d’administracions públiques,
i que sigui alhora complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat.
Entra aquí en joc el sistema consultiu i de coordinació de la cooperació, que a banda de la CICD
es completa amb la Comissió de coordinació amb els ens locals; el Consell català de foment de
la pau; el Comitè català d’ajut humanitari d’emergència; i el Consell de cooperació al
desenvolupament. Tots ells seran objecte d’actualització en el 2016, tant pel que fa a la
renovació dels seus membres, com dels seus plans de treball.
En relació a les entitats, la construcció d’aquesta cooperació de país reclama participació, un
pilar fonamental del sistema català. La voluntat d’enfortir els lligams i de construir una relació
de soci amb les entitats del sector de la cooperació és una prioritat que s’anirà desplegant
progressivament. El 2015 l’ACCD va destinar esforços a enfortir ponts de diàleg i de consens, i
el 2016 aquests esforços s’incrementaran. Algunes de les accions previstes són, en aquest
sentit, el foment d’espais de participació per debatre i consensuar els principals instruments
de subvencions de l’ACCD: durant el 2016 es durà a terme un debat sobre subvencions
pluriennals, i un altre sobre avaluació de projectes. Igualment, es crearan espais per analitzar
els resultats d’aquests instruments, un cop implementats, com ara la valoració de la
convocatòria de subvencions amb el sector.
Pel que fa a la coordinació amb altres administracions, a nivell operatiu es continuarà
treballant per ampliar la identificació i execució d’actuacions conjuntes entre l’ACCD i el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), l’Ajuntament de Barcelona, les Diputacions,
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La voluntat és estendre, en aquest 2016, aquestes
relacions més estretes a altres ens públics catalans, tot generant les complicitats que ens
permetin avançar envers una veritable cooperació de país.
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3. Principals actuacions de desenvolupament, acció humanitària i educació per al
desenvolupament
Es presenten a continuació les actuacions d’AOD previstes, per part de les diferents unitats de
la Generalitat de Catalunya actives en matèria de cooperació al desenvolupament i de l’ACCD,
principal l’òrgan executor d’aquesta política pública. Es tracta d’unes previsions que han de
cenyir-se necessàriament al pressupost actualment vigent, que correspon a la pròrroga del de
l’exercici anterior (2015). Tanmateix, aquest Pla anual s’aprova al mateix temps que el Govern
està fent esforços per elaborar un projecte de pressuposts per al 2016, el qual incorporaria un
augment en la partida per a l’ACCD de 5 milions d’euros, l’increment mínim previst en el Pla
director 2015-2018. Si la proposta és aprovada pel Parlament, aquesta xifra permetria que
l’AOD de la Generalitat se situés dins ens llindars previstos per la planificació quadriennal:
recordem que el Pla director marca un escenari pressupostari de millora sostinguda en els
pressuposts de la cooperació, que haurien de permetre arribar a l’equivalent del 0,4% dels
ingressos corrents no condicionats el 2018, amb un augment d’un mínim de 5 milions d’euros
el 2016, i de 10 milions el 2017 i el 2018. Per això aquest Pla conté unes previsions de despesa
que no ultrapassen el marc pressupostari prorrogat, alhora que identifica també actuacions
que van més enllà d’aquest marc, i serien realitzables en funció d’una disponibilitat
pressupostària més gran.
Amb el pressupost prorrogat, la Generalitat destinaria enguany 18.016.574 € a AOD. L’ACCD,
principal òrgan executor d’aquesta política, n’aportaria 8.610.545 €. Els departaments i
organismes de la Generalitat preveuen destinar, per la seva banda, 9.406.029,11 € a
actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional (taula I). D’aquest
AOD global, 13.634.329 € es destinen a les tres línies estratègiques (desenvolupament, acció
humanitària i educació per al desenvolupament), com es descriu a continuació a partir de tres
seccions: convocatòries de subvencions de l’ACCD; actuacions directes de l’ACCD; i actuacions
dels departaments.

3.1 Convocatòries de subvencions de l’ACCD
Per a l’any 2016, la previsió és que el 78,87% dels recursos del capítol 4 del pressupost de
l’ACCD es vehiculin a través de la modalitat a iniciativa d’altres actors; i d’aquests, un 84%
s’adjudiquin mitjançant convocatòries públiques de subvencions. Això dóna idea de la
importància que tenen aquests instruments dins la programació del principal òrgan d’execució
de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat. En concret, estan previstes les
convocatòries següents:
a) Convocatòria ordinària de subvencions de desenvolupament i Educació per al
Desenvolupament. Tot i que es presenten algunes novetats i millores, la convocatòria de
subvencions 2016 té vocació de continuïtat amb la de 2015, que va ser la primera realitzada en
el marc del Pla director vigent. L’objecte serà la concessió de subvencions a iniciatives
presentades per actors de cooperació catalans per la transformació social que responguin a
l’enfocament de gènere i drets humans, i s’orientin als objectius estratègics del Pla director
(drets humans de les dones i drets col·lectius del pobles). Com en l’edició precedent, es
plantegen dues modalitats de subvenció:
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Els elements de focalització són diversos. En l’àmbit dels drets de les dones es prioritzen les
qüestions relatives a sistemes de salut (en especial el sistema d’atenció primària); els drets
sexuals i drets reproductius; l’eradicació de la fam i la desnutrició infantil; l’eliminació de les
disparitats de gènere en l’educació secundària; i el dret al treball productiu en condicions
laborals dignes i en igualtat entre dones i homes. En l’àmbit dels drets dels pobles, s’atorga
prioritat a la garantia dels drets dels pobles indígenes, afrodescendents i/o minoritzats; les
comunitats culturals i nacionals minoritàries o minoritzades; i la protecció i defensa de les
llengües i cultures minoritzades. Destaquem també el suport a intervencions relacionades amb
les causes i conseqüències del conflicte de Síria, com ara els desplaçaments forçosos que se’n
deriven. En l’àmbit geogràfic, reben prioritat els països establerts com a prioritaris al Pla
director, així com els països de l’Àfrica subsahariana que viuen conflictes de llarga durada (Sud
del Sudan, la República Democràtica del Congo i la República Centreafricana). Aquests
elements són comuns per a les dues modalitats de la convocatòria, que expliquem tot seguit.
Projectes de desenvolupament (Modalitat A): amb una dotació d’1,8 M€, l’objectiu és donar
suport a projectes impulsats per entitats catalanes, per contribuir a la defensa, garantia i
exercici dels drets humans, individuals i col·lectius, que permetin la transformació de les
estructures que perpetuen les desigualtats entre homes i dones. La convocatòria de
subvencions reforça la complementarietat entre les tres línies estratègiques, en establir com a
requisit per a les propostes de projectes de desenvolupament que incorporin actuacions de
sensibilització i/o incidència, adreçades als titulars d’obligacions i/o titulars de responsabilitats.
Aquestes actuacions hauran de comprendre un mínim del 15% del total del pressupost
sol·licitat a l’ACCD.
Projectes d’educació per al desenvolupament (Modalitat B): amb una dotació de 0,5 M€,
l’objectiu és donar suport a projectes d’educació per al desenvolupament (EpD) impulsats per
entitats catalanes, per tal de contribuir a la defensa, garantia i exercici dels drets humans
individuals i/o col·lectius que permetin la transformació de les estructures que perpetuen les
desigualtats entre homes i dones, així com donar resposta a les vulneracions dels drets i
l’abordatge de les causes en defensa dels models més justos, equitatius i solidaris.
b) Convocatòria específica per a les comarques de Girona, Lleida i Tarragona. Amb una
dotació de 0,5 M€ i amb l’objectiu de descentralitzar i donar resposta a les necessitats de les
entitats del territori, aquesta convocatòria subvencionarà iniciatives presentades per actors de
cooperació catalans de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona, per a la transformació
social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s’orientin
al compliment dels objectius estratègics i específics del Pla director de cooperació al
desenvolupament 2015-2018.
Aquesta convocatòria respon a la voluntat de l’ACCD d’estendre el seu suport a les activitats
de les entitats del conjunt de Catalunya. En aquesta línia, el 2016 es renovaran els convenis de
suport a la coordinadora de Lleida i la de Girona. En el marc d’aquests convenis s’ha acordat
l’establiment d’un fons adreçat a donar suport a les entitats d’aquestes comarques en tres
tipologies d’actuació: l’enfortiment de l’estructura de les entitats en les despeses pròpies de
funcionament; les despeses derivades de sessions formatives del personal de l’entitat; i les
despeses relatives a l’execució d’activitats d’educació per al desenvolupament.
c) Subvencions a projectes de desenvolupament adreçats a l’apoderament de les dones.
Quan es compti amb el pressupost que preveu el Pla director s’obrirà aquesta línia –ja iniciada
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l’any 2015– que es dotarà amb 0,4 M€. L’objectiu és donar suport a projectes proposats per
moviments de dones i feministes, en matèria d’apoderament de les dones en totes les seves
dimensions, i amb l’objectiu de contribuir a la promoció dels drets humans i la igualtat de
gènere. Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria han de demostrar l’aplicació de
l’enfocament estratègic i s’han de desenvolupar en un dels següents països: Moçambic,
Colòmbia, Senegal, Marroc o República Democràtica del Congo.
Durant el 2016 es realitzarà, a través de la figura dels/les representants, un acompanyament
molt proper a les entitats finançades en convocatòries de 2015 al Marroc, Colòmbia i
Moçambic, especialment els moviments de dones i feministes recolzats a través de la Línia 2.
Es treballarà igualment per identificar noves organitzacions de dones per tal d’informar-les i
acompanyar-les en el procés de presentació de sol·licituds i en l’execució de les iniciatives.
d) Acció humanitària. També quan es compti amb el pressupost que preveu el Pla director,
s’obrirà una convocatòria específica, amb criteris de concurrència, per donar resposta a les
crisis i a les emergències. La convocatòria contribuirà a donar impuls a l’articulació i
complementarietat entre les diferents línies estratègiques i, per tant, es demanarà que les
propostes contemplin actuacions de sensibilització i/o incidència vinculades a l’acció
humanitària. Aquesta convocatòria, com la convocatòria ordinària de desenvolupament i Epd,
donarà prioritat a la problemàtica de la població refugiada.
Per últim, recordem que el Pla director insta a dotar-se progressivament d’instruments que
permetin donar suport a estratègies d’actuació a llarg termini de les entitats. L’ACCD
explorarà, de forma concertada amb el sector, la possibilitat de tornar a impulsar els
instruments de subvencions a dos o tres anys, i en funció de la disponibilitat pressupostària.
Aquesta forma de treball permetria l’acompanyament a processos de transformació que
requereixen més temps i predicibilitat de l’ajuda, tot avançant en la superació de la lògica de
donant-receptor i establint relacions de cooperació més horitzontals.

3.2 Actuacions directes i projectes temàtics de l’ACCD
En aquests projectes, en els quals l’Agència desenvolupa un rol actiu i impulsor, es treballa
alhora l’acompanyament a les iniciatives del sector, la incidència, la generació de continguts, la
comunicació, la coherència de polítiques, i un treball coordinat als països socis. Alhora, es
tracta de projectes que combinen actuacions pròpies de les tres línies estratègiques:
desenvolupament, EpD i ajut humanitari i d’emergència.
a) Constitució del primer clúster de cooperació. Una de les prioritats clares de l’ACCD per al
2016 és la creació del primer clúster de cooperació. L’experiència pilot d’aquesta aliança per al
desenvolupament es concentrarà en el dret a la salut, especialment en temes de salut sexual i
reproductiva, i tindrà com a nucli territorial la província d’Inhambane a Moçambic.
Els clústers s’entenen com un mecanisme de cooperació entre actors que treballen en un
mateix àmbit o en àmbits complementaris, i que es coordinen per tal d’assolir un objectiu
comú. En el marc del clúster no es dóna competència, sinó col·laboració envers un objectiu
preestablert. En la seva aplicació a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, el clúster
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serveix per enfortir la coordinació dels agents implicats mitjançant la construcció d’una agenda
compartida.
El valor afegir del clúster a Catalunya serà la promoció d’una coordinació enfortida, entre els
actors de la cooperació, i d’un millor alineament de les actuacions finançades per diferents
administracions. En el seu sí es promourà la presa de decisions estratègiques, que substituirà
el simple intercanvi d’informació. Tot això, afegit a l’expertesa que aportaran els membres
addicionals, farà que el clúster tingui més capacitat d’impacte. Als països socis, en aquest cas a
Inhambane, el clúster facilitarà la simplificació del diàleg entre els actors de cooperació, i
garantirà una inclusió i una apropiació més grans, en reforçar el paper dels titulars de drets en
la identificació de situacions a transformar, i un grau superior de coresponsabilitat dels titulars
d’obligacions mitjançant un mecanisme de rendició de comptes efectiu. En suma, el clúster
comportarà una millor resposta de la cooperació catalana als reptes actuals de l’ajuda al
desenvolupament.
Per posar en marxa el clúster sobre temes de salut sexual i reproductiva a la regió
d’Inhambane seran clau les entitats sòcies amb les quals l’ACCD ha treballat en els últims anys
en temes de salut i gènere, com són la Direcció provincial de salut i la Direcció provincial de
gènere. Es potenciarà també l’acompanyament a socis estratègics de societat civil, com ara
Fòrum Mulher. Si es disposen dels recursos prevists al Pla director, per al desenvolupament
d’aquest primer clúster a Moçambic es realitzarà un esforç important amb fons propis de la
cooperació catalana, i s’assentaran les bases per impulsar mecanismes de recerca de
finançament internacional.
b) Pau, memòria i defensores i defensors de drets humans: Aquest projecte aplega tres línies
de treball que donen continuïtat i consoliden el treball que l’ACCD ha vingut realitzant en els
últims anys en coordinació i aliança amb múltiples actors. La primera d’aquestes línies està
orientada a l’impuls i suport a iniciatives de pau (Escola de Cultura de Pau) i la promoció de la
coordinació a través d’espais com el Secretariat del Consorci de Sensibilitat al Conflicte, o el
Consell català de foment de la pau.
En segon lloc, i pel que fa al treball a terreny, a Colòmbia es prioritzarà el seguiment a les
negociacions de pau entre el govern i la guerrilla de les FARC-EP. En aquest marc, les
actuacions de l’ACCD el 2016 s’orientaran a la protecció, el suport i l’apoderament de
col·lectius clau per al procés, complex, de construcció d’una pau amb justícia social, com són
els i les defensores i defensors de drets humans o les organitzacions de població
afrocolombiana, especialment les dones. D’altra banda, i també de forma coherent amb el
context i l’experiència de la cooperació catalana, es planteja per al 2016 la identificació d’una
actuació que consolidi el treball realitzat fins al moment en temes de memòria històrica.
Aquesta intervenció preveu construir-se des de la suma d’esforços, i per tant buscaria sinèrgies
tant amb entitats catalanes amb experiència dilatada al país, com amb actors institucionals del
departament d’Exteriors, com ara l’ICIP i el Memorial Democràtic.
Juntament amb la Subdirecció General de Memòria i Pau, i amb la Secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania, es treballarà per reactivar el Programa de la Generalitat d’acollida de
defensores i defensors de drets humans. Alhora, es contribuirà a les accions d’incidència dels
defensors i defensores de drets humans a través de l’articulació amb les plataformes
vinculades als drets humans, com ara la Taula catalana per la pau i els drets humans a
Colòmbia. Al Marroc s’identificaran socis per donar suport a la tasca de defensors i defensores
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de drets humans, com poden ser el Consell nacional de drets humans, institució pública creada
amb la nova Constitució que té com a missió la protecció d’aquests activistes. Es buscaran
també aliances amb iniciatives com el projecte Ciutats defensores de drets humans.
c) Conflictes de llarga durada: Aquest projecte, vinculat a la relació entre minerals i conflictes,
pretén realitzar actuacions encaminades a conscienciar la societat catalana sobre les causes i
conseqüències de les crisis de llarga durada. L’extracció i comerç il·legal de minerals com el
coltan –que es fa servir per l’alta tecnologia, per exemple la de la indústria de telèfons mòbils–
es troba a l’origen d’aquestes guerres. Els països de treball prioritari són aquí la República
Democràtica del Congo, Sud-Sudan i la República Centreafricana.
d) Població refugiada: Aquest projecte està orientat a donar a conèixer les causes i les
conseqüències que provoquen la fugida de les persones dels seus països d’origen, a fer
incidència per tal que es respectin les normatives europees en la matèria, tot prevenint així
l’aparició d’actituds xenòfobes o racistes, en les poblacions d’acollida. Per assolir aquests
objectius i amb la intenció de crear sinèrgies, l’Agència treballarà en el marc del Comitè per a
l’acollida de les persones refugiades, liderat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania i conformat per diversos departaments de la Generalitat i ONG. Dins d’aquest
Comitè, l’ACCD participa activament al Grup de treball de sensibilització i educació per al
desenvolupament i al Grup de treball de comunicació i difusió. Serà igualment important
vincular les actuacions de la cooperació catalana a d’altres, de caràcter més polític, que pot
emprendre el Departament amb relació a la greu problemàtica de Síria.
e) Apoderament polític i econòmic de les dones. Aquesta és una línia de treball de gran
rellevància per avançar vers la igualtat entre homes i dones i lluitar contra les desigualtats
estructurals. El 2016 es maldarà per sensibilitzar la població catalana sobre les desigualtats
econòmiques i polítiques que pateixen les dones, així com sobre les seves causes i obstacles
jurídics i culturals, a través de l’intercanvi d’experiències i coneixements entre dones i
institucions del Nord i del Sud. Al Marroc s’executaran les actuacions vinculades al projecte
subvencionat per la Comissió Europea a un dels socis de l’ACCD, Assaid al Horra, i on l’ACCD
participa en tant que entitat afiliada.
f) Mutilació genital femenina (MGF) i matrimonis forçats amb el seu vincle amb la salut i
l’accés a l’educació. Aquest projecte planteja també diferents àmbits de treball. D’una banda,
es proposa enfortir el vincle transnacional (Catalunya i els països socis) en la prevenció i
abordatge de la MGF i dels matrimonis forçats. De l’altra, s’orienta a la incidència i la
sensibilització globals sobre les pràctiques perjudicials per a les dones i nenes. L’afectació
d’aquestes pràctiques i altres elements de vulneració del dret a la salut de les dones serà el
tema d’accions comunicatives i d’incidència que es duran a terme durant el 2016. Igualment, i
de forma vinculada, es treballarà per incidir sobre les causes que impedeixen l’accés i la
permanència de les nenes a l’educació secundàries, entre les quals es troben l’MGF i els
matrimonis forçats. En el marc d’aquest projecte s’acompanyarà a IS Global en la realització
d’un estudi sobre prostitució i malalties infeccioses al Marroc, al qual l’ACCD aportarà
finançament i el coneixement derivat del Projecte drogodependències, executat amb el
Departament de Salut de la Generalitat i el Ministeri Salut Marroc.
g) Governança democràtica i pobles indígenes. En el context de nou pressupost, es posarà en
marxa aquest projecte orientat a la promoció dels drets col·lectius dels pobles i la participació
democràtica. Per tal de donar a conèixer a la població catalana la situació i els drets dels
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pobles oprimits i minoritzats en un món globalitzat es realitzaran actuacions comunicatives i
de sensibilització. A la vegada, s’avançarà en la identificació d’una actuació orientada a la
defensa dels pobles indígenes per la qual es comptarà amb el coneixement i l’expertesa de
diferents actors de la cooperació catalana.
h) Sostenibilitat ambiental. Durant el 2016 es preveu continuar i enfortir l’articulació entre
l’ACCD, l’Agència Catalana de Residus i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia per tal
d’impulsar conjuntament actuacions dirigides a l’enfortiment de la política de residus del
Ministeri donant èmfasi a la inclusió social de les dones i la promoció d’una cooperació tècnica
orientada a la mobilitat de coneixements que permeti posar en contacte experteses i
experiències entre les parts. L’ACCD maldarà per fomentar aliances i sinèrgies amb d’altres
actors de la cooperació catalana perquè se sumin a la iniciativa.

3.3 Actuacions dels departaments
Com s’ha dit, la Llei de cooperació destaca la importància de les activitats de cooperació
sectorial i tècnica, impulsades pel conjunt de les unitats i organismes de la Generalitat de
Catalunya. Es tracta d’una línia d’activitat de gran diversitat sectorial, però també molt
consolidada. Aquesta diversitat és sens dubte un tret identitari de la cooperació catalana, com
ho són la qualitat, la capacitat i el compromís del personal professional de l’administració que
participa en els diferents projectes, que són sobretot de cooperació i assistència tècniques. Així
els diferents departaments i unitats de la Generalitat, més enllà de l’ACCD, continuen aquest
2016 les seves activitats de cooperació al desenvolupament, amb una previsió de despesa
global de 9,406 M€.
Com apreciem en les diferents taules, aquesta xifra s’adreça a projectes els objectius dels quals
cauen, de forma molt majoritària, fora dels dos objectius estratègics centrals (drets de les
dones i drets dels pobles) de la planificació 2015-2018 (taula II). La línia estratègica principal és
la de cooperació al desenvolupament (77,13%), amb un 19,47% de despesa en EpD i un 3,4%
en ajut humanitari (taula III). Pel que fa a la forma de canalitzar les actuacions, la previsió és
que predomini la iniciativa directa (81,17%), amb un 2,78% en concertació i un 15,92%
multilateral (taula IV).
El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència és, lògicament, el
principal contribuent a l’AOD de la Generalitat, amb 10,425 M€. D’aquests, 8,61 corresponen
al pressupost de l’ACCD, i 1,81 a la resta de les seves unitats. Entre aquestes unitats, convé
mencionar la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus (DGAME), que dins del
Departament té el mandat específic d’impulsar i desplegar l’acció multilateral del Govern, a
través de programes de col·laboració amb diferents organismes internacionals; destaquem
aquí el de suport a l’Alt Comissionat de les NU per als Drets Humans.
Cal també destacar les actuacions de dues organitzacions que s’han integrat en aquest nou
Departament, i que ajuden a consolidar un espai de referència en l’àmbit de les relacions i la
cooperació internacional. En primer lloc, l’Institut Català d’Investigació per la Pau (ICIP)
realitzarà projectes com ara l’intercanvi d'experiències en construcció de pau entre Medellín
(Museo Casa de la Memoria) i Barcelona, i prosseguirà la seva línia consolidada d’ajuts a la
investigació, amb el suport a grups de recerca en temes relacionats amb la pau i els drets
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humans. L’ICIP organitzarà igualment trobades entre investigadors, amb un seminari
internacional del seu programa de recerca en seguretat humana i transformació de conflictes, i
un seminari sobre Dret Internacional Humanitari, a Tarragona. Es convocarà el Premi
internacional Constructors de Pau, i se celebrarà també un acte de celebració del dia escolar
de la no-violència (30 de gener). Continuaran la línia de publicacions: Revista per la Pau / Peace
in Progress; la col·lecció Working Papers; la col·lecció Informes i documents ICIP; i la col·lecció
Policy Papers.
L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) aporta també unes activitats molt consolidades.
D’una banda, els seus seminaris sobre els tres capítols de la cooperació euromediterrània
(política, socio-econòmica i socio-cultural), que apleguen decisors polítics, actors econòmics i
empresarials i representants de la societat civil, per tal de fomentar un debat productiu sobre
els temes clau que afecten la regió. L’IEMed impulsa la recerca pròpia a través de l’enquesta
Euromed, un estudi qualitatiu sobre les percepcions existents entre actors i decisors de tots els
països de l'Associació Euromediterrània, dels diversos sectors; i participa en programes i xarxes
de recerca política, econòmica i social de la Mediterrània. Igualment, imparteix cursos i
mestratges, en col·laboració amb diferents universitats de l'àrea euromediterrània, per tal de
contribuir a la formació de professionals en aquest àmbit. En el 2016 prosseguiran les seves
publicacions (Afkar/idees i Quaderns de la Mediterrània), i el treball en el terreny cultural, que
tanta tradició té a aquest Institut: tallers sobre diàleg intercultural; dinamització de xarxes de
diàleg intercultural i gènere; exposicions i activitats culturals, entre d’altres.
Per últim, una altra unitat clau del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència és la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Aquesta, a
través de la seva subdirecció de Memòria, Pau i Drets Humans, impulsarà el Programa de
defensors i defensores dels drets humans, que facilitarà l’estada temporal a Catalunya de tres
persones, les quals es beneficiaran de protecció i d’activitats de suport i de formació.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació preveu la realització de
diverses assistències tècniques, al llarg de 2016. Al Líban, i amb el seu Ministeri d’agricultura,
continuarà la cooperació tècnica en matèria forestal, i el suport al desplegament del Pla
Nacional de Repoblació. A la regió de Casamance (Senegal) tindrà lloc l’assistència per a
l’anàlisi de les condicions del conreu de l'arròs, i de les seves possibilitats de millora.
Igualment, es realitzarà una cooperació amb el laboratori del Ministeri d'Agricultura de Cuba
per al desenvolupament de bio-preparats, per a la lluita contra les plagues vegetals en aquest
país.
L’activitat de cooperació prevista pel Departament de Cultura també es desplega
preferentment a través d’assistències tècniques. Tindrà continuïtat la col·laboració entre
l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Arxiu de la Policia de Guatemala, instrumentalitzat mitjançant
el Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, l'Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament i l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala, per recuperar i
conservar l'arxiu Històric de la Policia Nacional. El Pla de treball preveu cooperació tècnica,
promoció d'aliances, col·laboració en la difusió de la informació especialitzada relativa a temes
d'interès comú, intercanvi de bones pràctiques i creació d'espais de diàleg i coordinació. El
Departament de Cultura subscriurà també un conveni de col·laboració amb la Biblioteca
Nacional llia Chavchavadze, del Parlament de Geòrgia, per tal fomentar la cooperació i
l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques entre les biblioteques dels dos països. Rebrà
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igualment suport la demanda de la Biblioteca Central de Terrassa, que va tenir la iniciativa de
recollir llibres de baix ús, en llengua francesa, per crear una biblioteca a Palmarin (Senegal).
Finalment, continuaran les subvencions per a l'organització a Catalunya d'esdeveniments
audiovisuals sobre qüestions relatives a la cooperació, la solidaritat i les relacions Nord-Sud.
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge desenvoluparà tres
actuacions d’assistència tècnica. A través de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya, tindrà
continuïtat l’activitat en el marc del conveni de col·laboració amb la Société d'Études et
d'Aménagement des Côtes Nord de la ville de Sfax (Tunísia), i l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, amb activitats de formació en matèria de reordenació urbana i habitatge social. Per
la seva part, l’Escola d'Administració Pública de Catalunya impulsarà dos projectes
d’enfortiment institucional, a Colòmbia i a Equador, per a la millora de les capacitats dels
agents institucionals (Alcaldes, Governadors i funcionaris dels àmbits sub-estatal i estatal).
El Departament de Justícia donarà continuïtat, en aquest 2016, a l’execució de la licitació
guanyada per aquest departament l’any, en consorci amb l’ACCD, a Algèria: el projecte de
suport a la reinserció social dels detinguts (àmbit penitenciari), finançat pel Programa de les
NU per al Desenvolupament (PNUD).
Les actuacions previstes pel Departament de la Presidència es refereixen bàsicament a
l’activitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, consistent en diferents
programes audiovisuals rellevants des d’una perspectiva d’educació per al desenvolupament.
Aquests són sobretot Latituds, un espai que vol donar visibilitat a aquells que impulsen
solucions a la pobresa, les injustícies, les guerres i la sostenibilitat; i Solidaris, que
setmanalment difon qüestions relacionades amb la problemàtica del desenvolupament i de la
cooperació. Igualment, es preveu la cessió d’espais gratuïts per a ONGD, al voltant de
campanyes de sensibilització. Dins del mateix departament, la Direcció General de Difusió
preveu l’organització d’una exposició fotogràfica sobre els refugiats sirians que intenten entrar
a Europa des de Turquia.
El Departament de Salut presenta un any més una programació d’actuacions àmplia, amb
assistències tècniques com ara la destinada al Programa de Drogodependències i Sida del
Ministeri de Salut del Marroc. El Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
(CRESIB) prosseguirà la seva activitat d’investigació mèdica en matèria de lluita contra la
malària, i la fundació IS Global preveu patrocinar recerca biomèdica, la promoció i la divulgació
de la salut en països en vies de desenvolupament. L’Àrea de Relacions Internacionals i
Cooperació assegurarà la tramesa de material sanitari, també a països socis de la cooperació
catalana. Continuaran els programes d’assistència a pacients residents a països amb baix
desenvolupament, i la cobertura sanitària a infants acollits per vacances. Es cobriran permisos
laborals de professionals que participen en projectes de cooperació amb països amb baix
desenvolupament. Finalment, és molt destacable l’aportació del Departament a l’Oficina de
Barcelona de l’OMS-Europa, ubicada a recinte de Sant Pau, per a la seva infrastructura i
programes de formació i recerca.
El Departament de Territori i Sostenibilitat assegurarà, en primer lloc i a través de l’Agència de
Residus de Catalunya, una assistència tècnica a Bolívia: el Programa de residus sòlids preveu
activitats de suport a l'administració, la planificació, la legislació i la gestió de residus urbans.
Es preveuen també altres activitats de suport a la gestió dels residus, en el marc del Pla
Catalunya-Marroc, i a El Salvador, en col·laboració amb l'ACCD. En el marc del Programa
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SwitchMed es preveuen projectes pilots sobre consum i producció sostenibles (CPS) a països
del Mediterrani (Tunísia, Marroc, Algèria i Líban), per part de l’Agència de Residus de
Catalunya / Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles (SCP/RAC). En
aquests mateixos països, el programa de suport i formació a la emprenedoria verda i la
societat civil del Mediterrani preveu formacions i suport tècnic a emprenedors verds, així com
el disseny dels materials de formació en CPS per a organitzacions de la societat civil.
Destaquem també la plataforma web de SwitchMed, que donarà suport a la xarxa social
professional "SwitchMed Action Network" i la plataforma web de "The Switchers", com a hubs
referents d'informació, coneixements i networking en CPS, per a la regió mediterrània.
Tindran continuïtat projectes com el d’Escoles Verdes a Fatick, que inclou el disseny i la
implementació d'un programa d'educació ambiental a les escoles primàries i secundàries
d’aquesta ciutat de Senegal; i el Servei de col·laboració amb el CETMO, el Centre d’estudis i
d’anàlisi en l'àmbit del transport i de les infraestructures de la Mediterrània occidental.
Igualment, aquest Departament dóna suport a l’estructura de la Unió per a la Mediterrània,
mitjançant l’adscripció d’una persona del Departament, que impulsarà línies de cooperació en
els àmbits competencials propis. Per últim, el Departament donarà suport a la finalització de
les Directrius de sostenibilitat de la cooperació catalana al desenvolupament, amb la DGCD.
Les activitats previstes pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pertanyen
majoritàriament a la línia estratègica d’EpD. Com en anys anteriors, el Departament assegurarà
la gestió i la dinamització del portal Xarxanet.org, a través de l’elaboració i promoció de
continguts, notícies, esdeveniments i campanyes de les entitats catalanes que fan cooperació
internacional. Continuaran també els cursos de formació “Apropar-se al Sud i “Eines i habilitats
per coordinar un camp de solidaritat en un país del Sud”, adreçats a entitats i que formen part
del Pla de Formació del Voluntariat. Serà objecte de re-definició el Projecte euromediterrani
de joventut, una trobada de joves creada l’any 2013, i s’oferirà capacitació i formació a les
entitats juvenils catalanes en l’enfocament estratègic de gènere i drets humans. S’oferirà
també formació i sensibilització sobre els drets de les dones, amb una activitat de 10 sessions,
amb diferents associacions. Per últim, l’Agència Catalana de la Joventut farà la seva
convocatòria ordinària de subvencions a entitats juvenils –diferents de les d’educació en el
lleure–, que inclourà el finançament de projectes d’educació per al desenvolupament..
El Departament d’Empresa i Coneixement continuarà oferint, a través d’ACCIÓ, serveis i ajuts
a entitats catalanes del Tercer Sector Social per internacionalitzar la seva activitat. En aquest
2016 tindrà prioritat la cooperació amb Xile, i s’incentivarà la participació de les entats
catalanes en l’enfortiment de tercer sector d’aquest país, per mitjà, entre d’altres, d’una
missió de prospectiva, el mes de maig. També a través d’ACCIÓ s’aportaran recursos propis als
programes subvencionats per la Comissió Europea, amb la iniciativa Euromed Invest. L’Agència
Catalana del Consum (ACC), d’altra banda, s’implicarà en diferents assistències tècniques: amb
l’Organització d’Estats Americans, per a la transmissió del model català de control del mercat i
seguretat dels productes, a través d'una formació especifica per a funcionaris dels estats
membres d’aquesta organització. A Colòmbia –a través d’un acord de cooperació
interinstitucional amb la Superintendència d'Indústria i Comerç– i a Perú –amb l’Autoridad
Nacional de Protección de los Consumidores– l’ACC col·laborarà en programes de protecció de
les persones consumidores. La Secretaria d’Universitats i Recerca donarà continuïtat als Ajuts
destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de
personal investigador novell (FI-DGR), de gran importància econòmica; i a les Beques i ajuts
postdoctorals en el marc del programa Beatriu de Pinós, per a la incorporació de personal
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investigador al sistema de ciència i tecnologia català. Rebran suport programes de postgrau
rellevants, des del punt de vista de la cooperació al desenvolupament: el Màster universitari
Erasmus Mundus en polítiques educatives per al desenvolupament global, amb les universitats
d’Oslo i Malta; igualment, el Màster universitari en planificació integrada per al
desenvolupament rural i la gestió del medi ambient (Universitat de Lleida); i el Màster
universitari en drets humans, democràcia i globalització (Universitat Oberta de Catalunya). Per
últim, i pel que fa a l’impuls a les activitats de recerca, rebran també suport el Centre de
Recerca en Epidemiologia Ambiental, la Fundació IS Global, i l’Institute on Globalization,
Culture and Mobiliy de la Universitat de les Nacions Unides.
El Departament d’Ensenyament impulsarà diferents actuacions, sempre d’EpD. El curs
d’Estratègies educatives per a la ciutadania global proporcionarà elements per enriquir les
propostes que afavoreixin aquest objectiu en l’àmbit escolar, tot aportant recursos i propostes
didàctiques per a l'aula. Es posaran a l’abast dels docents informacions, orientacions i recursos
sobre EpD a través del web XTEC (Xarxa telemàtica educativa de Catalunya). El blog KABILA,
creat durant el projecte REDDSO, serà impulsat com a plataforma per a la difusió
d’experiències, també en temes d'EpD. A través de l’XTEC, es publicaran recursos didàctics per
commemorar els dies internacionals, en temes com ara el gènere, els drets humans, l’educació
per la pau o l’MGF. Per últim, hi tindrà lloc la realització de projectes de Servei Comunitari amb
l'alumnat de secundària en diferents temes d'EpD, amb l’objectiu de posar a l'abast dels
centres eines de diagnosi, orientacions i recursos sobre l'Educació per a la Pau, en el marc de
l'aplicatiu del Projecte de Convivència.
Finalment, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament
d’Interior farà donació de vestuari de Bombers de la Generalitat, usat en la campanya forestal
d'estiu anterior i que no s’utilitzarà en la propera campanya, així com material descatalogat.

4. Gestió del coneixement, planificació, seguiment i avaluació
L’agenda de l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament posa especial èmfasi en la
necessitat d’incorporar als exercicis de planificació estratègica les evidències i els
aprenentatges que s’extreuen de la pràctica. Per això es fa necessari vincular la gestió del
coneixement a la planificació, el seguiment i l’avaluació, i evitar que esdevinguin exercicis
desconnectats de la realitat. Aquesta gestió del coneixement cal entendre-la com el conjunt de
mètodes, pràctiques i tecnologies que faciliten la generació, l’anàlisi, la selecció,
l’emmagatzematge i la posada en comú dels coneixements generats. L’any 2016, aquest
objectiu tindrà dues dimensions fonamentals: la millora de les capacitat d’anàlisi i
d’aprenentatge intern, a partir dels exercicis de seguiment i avaluació de les pròpies activitats,
i la promoció de la recerca, com a activitat que contribueix a generar nous coneixements i a
integrar les tres línies estratègiques de la cooperació al desenvolupament. Per això, a banda
del projecte per a l'accés al finançament de la UE esmentat, es maldarà per tal que la pròpia
DGCD/ACCD participi en projectes de recerca en matèria de desenvolupament, EpD i pau; i
sobretot s’establiran relacions intenses i actives amb les entitats i les persones del sector del
coneixement i la recerca català, en aquests temes. L’objectiu és posar les bases d’una forma de
treball, estable i d’interès mutu, que faciliti la incorporació dels coneixements basats en la
pràctica a la investigació acadèmica, així com l’enfortiment de la política pública amb les
aportacions de la recerca aplicada, a Catalunya.
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Pel que fa a la planificació estratègica, continuarà enguany el desplegament del Pla director,
amb l’elaboració de nous documents; en concret, sobre Localització del desenvolupament, i
sobre Convergència de les tres línies estratègiques. Serà objecte de valoració i d’aplicació el
document sobre clústers, elaborat l’any 2015 per IS Global.
Amb relació al seguiment i l’avaluació, es treballarà en la millora dels instruments i formats,
amb noves formes de tractament i organització de les dades. L’objectiu és disposar de més
possibilitats de presentació dels resultats i de rendiment de comptes, tot millorant la
transparència del conjunt de les activitats vinculades a la cooperació. A partir de l’experiència
de l’any anterior, i del projecte per a la creació d’un portal de seguiment de l’AOD català
finançat per l’ACCD i desenvolupat per Intermón-Oxfam, es treballarà en la creació d’un portal
propi de la cooperació catalana. L’objectiu és aquí construir un web interactiu, que permeti
l’obtenció, en temps real, d’imatges gràfiques i d’informes complets sobre la cooperació
catalana,
Es promourà igualment l'avaluació, funció clau per generar aprenentatges i per a la rendició de
comptes, amb una Avaluació estratègica de les actuacions de pau realitzades a Colòmbia, en el
marc de l’Estratègia país prioritari (EPP) d’aquest país. Tindrà lloc també l’avaluació de mig
termini (2015-2016) del Pla director.

5. Organització i estructura
La creació d’un nou departament titular dels afers exteriors, amb les seves noves orientacions,
fa més necessària la revisió del model organitzatiu i funcional de les unitats responsables de la
cooperació pública catalana, tot millorant les seves capacitats i l’eficàcia de les seves
actuacions. Aquestes dues unitats, previstes a la Llei 26/2001, de Cooperació al
desenvolupament, són la Direcció General i per a l’Agencia Catalana de Cooperació al
Desenvolupament. En aquest 2016 es desplegaran les previsions de la Llei, amb relació a la
seva diferenciació i especialització funcional. A grans trets, la normativa assigna a la DGCD les
funcions de disseny de la política pública, l’impuls a la planificació, el seguiment i l’avaluació, la
coordinació i la coherència, i la supervisió de la qualitat i l’eficàcia, per al conjunt d’unitats de
la Generalitat; així com la participació en els espais de l’agenda internacional. L’ACCD, per la
seva part, té la funció de ser l’executora principal d’aquesta política, a través dels mecanismes
adequats –actuacions pròpies, subvencions, acords de col·laboració–, i tot assegurant la bona
gestió econòmica dels recursos propis.
Pel que fa a la DGCD, es dotarà dels recursos humans i econòmics necessaris per a la realització
efectiva del seu mandat. L’ACCD, per la seva part, veurà reforçat el seu caràcter tècnic, amb
una direcció altament gerencial i professional. Es vetllarà per tal que les estructures i formes
d’organització siguin el més estables possible, amb un personal també estable, que pugui
continuar la seva especialització i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la
cooperació, i aportar així el màxim a aquesta política pública
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6. Previsió de recursos d’AOD de la Generalitat de Catalunya 2016

Taula I. Previsió d’AOD de la Generalitat de Catalunya 2016, per departaments, pressupost prorrogat,
euros
Departament

Previsió despesa AOD (€)

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

40.000,00

Departament de Cultura

11.670,72

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

6.646,42

Departament de la Presidència

350.364,00

Departament de Salut

2.508.000,00

Departament de Territori i Sostenibilitat

521.400,00

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

75.810,29

Departament d'Empresa i Coneixement

4.077.337,68

Departament d'Ensenyament
Departament d'Interior
Departament de Justícia
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència:
ACCD

8.610.545,00

Altres unitats del Departament

1.814.800,00

Total amb despeses administratives, de personal i altres

18.016.574,11

Despeses per a actuacions de desesenvolupament, ajut humanitari i EpD

13.634.329,11

Taula II. Distribució de la despesa de les línies estratègiques segons objectius estratègics, pressupost
prorrogat, euros

Objectiu estratègic
1. Drets Humans de les dones

ACCD

Departaments
i organismes

Total

100.000,00

3.000,00

103.000,00

1+2 Drets humans de les dones i col·lectius dels
pobles

3.645.035,00

6.000,00

3.651.035,00

Total objectius estratègics

3.745.035,00

9.000,00

3.754.035,00

483.265,00

9.397.029,11

9.880.294,11

4.228.300,00

9.406.029,11

13.634.329,11

2. Drets col·lectius dels pobles

3. Altres objectius no estratègics
Total general
% objectius estratègics / total

88,57%

0,10%

27,53%
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Taula III. Previsió de distribució de la despesa segons línia estratègica, pressupost prorrogat, euros

Línia estratègica

ACCD
€

Departaments
%

€

Total
%

€

%

Desenvolupament

2.693.335,00

63,70%

7.254.724,10

77,13%

9.948.059,10

72,96%

Acció Humanitària

150.000,00

3,55%

320.000,00

3,40%

470.000,00

3,45%

Educació per al Desenvolupament

884.965,00

20,93%

1.831.305,01

19,47%

2.716.270,01

19,92%

Desenvolupament + EpD

500.000,00

11,83%

0,00

0,00%

500.000,00

3,67%

Total

4.228.300,00

9.406.029,11

13.634.329,11

Taula IV. Previsió de la distribució de la despesa per modalitats, pressupost prorrogat, euros

Modalitat
Bilateral a iniciativa d’altres actors
Bilateral a iniciativa directa
Bilateral en concertació
Multilateral
Total

ACCD
€

Departaments
%

€

Total
%

€

%

3.334.965,00

78,87%

12.000,00

0,13%

3.346.965,00

24,55%

793.335,00

18,76%

7.634.972,11

81,17%

8.428.307,11

61,82%

0,00

0,00%

261.657,00

2,78%

261.657,00

1,92%

100.000,00

2,37%

1.497.400,00

15,92%

1.597.400,00

11,72%

4.228.300,00

9.406.029,11

13.634.329,11
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Taula V. Previsió de la distribució de la despesa per modalitats, pressupost incrementat segons el Pla
director 2015-2018, caps. 4 i 7, euros

ACCD

Modalitat
€

Departaments
%

€

Total
%

€

%

Bilateral a iniciativa d’altres actors

6.000.000,00

58,99%

12.000,00

0,13%

6.012.000,00

30,71%

Bilateral a iniciativa directa

2.170.645,00

21,34%

7.634.972,11

81,17%

9.805.617,11

50,09%

Bilateral en concertació

1.500.000,00

14,75%

261.657,00

2,78%

1.761.657,00

9,00%

500.000,00

4,92%

1.497.400,00

15,92%

1.997.400,00

10,20%

Multilateral
Total

10.170.645,00

9.406.029,11

19.576.674,11
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7. Seguiment dels projectes ACCD 2015
1.1. Impulsar l’apoderament polític de les dones per augmentar la seva capacitat per exigir els seus drets i per combatre la
seva exclusió tant a nivell local com global.
ALBA SUD - Investigació i
Comunicació per al
Desenvolupament

Comunicació rural: la veu de les dones camperoles. L'experiència de les organitzacions de
dones de Nicaragua.

alterNativa Intercanvi amb
Pobles indígenes

Apoderament de dones i joves indígenes a Guatemala i enfortiment d'organitzacions
indígenes per a la exigibilitat de Drets i incidència en polítiques publiques a nivell local,
regional i internacional.

Asociación IMAGO
Catalunya

Empoderamiento de mujeres y organizaciones para agenciar sus derechos, desde enfoques
diferencial, de género y de derechos, en clave de igualdad y complejidad.

ASSAIDA AL HORRA

Suport a la promoció de l'equitat i la igualtat entre dones i homes a la regió Tànger -Tètuan

Assamblea de Cooperació
per la Pau

Fomentar la incidència política per a l’exercici real dels drets econòmics de les dones del
Magreb, concretament del Marroc i Tunísia, centrats en el seu apoderament i la seva
autonomia econòmica

ASSOCIACIÓ d'AMICS dels
MÀSTER de GÈNERE

Suport al Màster de Gènere i drets de les dones de les dos ribes del mediterrani

Associació Entrepobles

Dóna’m cine, ciberactivismes feministes pels drets de les dones com a defensores dels drets
humans

Association Assaida
Alhorra pour la
Citoyenneté et l 'Egalite
des Chances / région
Tanger-Tetouan

Promotion des droits humains des femmes et des jeunes axés sur le genre dans la région
Tanger Tétouan

Association de recherche
féminine pour le
développement et la
coopération (ARFEDEC)

Programme d'appui des femmes protagonistes

Col·lectiu Maloka a
Colòmbia

Consolidación de la participación de las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas
de los departamentos de La Guajira y el Cauca en los espacios comunitarios e institucionales
de incidencia local para la paz.

Comité Català per als
Refugiats, Catalunya amb
ACNUR

Apoderament socioeconòmic de dones refugiades centreafricanes a la República
Democràtica del Congo (RDC) i dones congoleses. Enfortiment de les seves capacitats
perquè puguin exigir els seus drets

Creu Roja Espanyola a
Catalunya

Augment de la participació democràtica del col·lectiu de dones lideresses de la comunitat
indígena de Subtiaba

Forum de femmes au Rif (
AFFA-RIF)

Autonomiser les femmes Amazighes pour la promotion d’un pouvoir participatif et
démocratique

Fundació Ajuda en Acció

Apoderament polític i exercici de drets enfortint el moviment de dones a l'Equador.

Fundació Privada
Universitat Internacional
de la Pau

Educació, Sensibilització i Incidència 2015-2016 - Universitat de la Pau
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IDHC-Institut dels Drets
Humans

Què ens diu la CEDAW? Els drets humans en clau de gènere

La Xarxa Internacional de
Dones periodistes i
comunicadores de
Catalunya

Fent periodisme sobre la cooperació al desenvolupament des de la visió de gènere

Periodisme Fora de Quadre

"Tchindas": sensibilització a joves sobre les identitats de gènere i l'Àfrica.

SICOM, Solidaritat i
Comunicació

Fent periodisme sobre la cooperació al desenvolupament des de la visió de gènere amb la
participació de La Xarxa

Union de l'Action
Féministe (UAF)- Section
de Tétouan

Contribution à la promotion des droits des femmes dans la région de Tétouan avec une
attention particulière au milieu rural.

Universitat de Girona

Recursos educatius per a la sensibilització, l’apoderament i el disseny d'intervencions en
contextos de violència contra les dones

1.2. Fomentar els processos de concertació política i social que permetin la participació de les dones en l’elaboració
implementació seguiment i avaluació de les polítiques públiques socialment justes i orientades als objectius de
desenvolupament
AME (Assoc. Marocaine d'Evaluation)

Millora del Diàleg Estat-Organitzacions de la societat civil-Representants
electes, per una institucionalització de l'avaluació

Fundació Privada Món-3

Promovent la cultura de l'avaluació de les politiques públiques des d'una
perspectiva de gènere i un enfocament des del Drets Humans a la regió
de l'Oriental de Marroc

LLiga dels Drets dels Pobles

Fent costat a les dones del territori de Butembo ( RDC)

Ministeri de Gènere, Infància i Acció Social del
govern de Moçambic

Suport al Pla Nacional per l'Avanç de la Dona (PNAM) als pilars de
Governabilitat i Mecanismes institucionals per l'Avanç de la Dona

1.3. Impulsar els drets econòmics de les dones centrats en el seu apoderament i autonomia econòmica
AHITIPALUXENE-Associação de Mulheres
vivendo com HIV-SIDA

Empoderamento Económico e Social da Mulher e da Rapariga no Distrito
Municipal Ka Maxakeni através da participação dos diversos colectivos
comunitários representativos.

Assamblea de Cooperació per la Pau

Millora de la percepció i la implementació dels drets econòmics, laborals,
socials i culturals amb especial incidència als drets de les dones de 190
persones (110 dones) de la comuna rural de Bne Yeddar a Tetuan i a la
comuna urbana de Tànger, Regió de Tè

Centro de Estudios Rurales y Agricultura
Internacional (CERAI)

Reforç de l'exercici del dret econòmic de les dones rurals de la Comuna
de Imzourem (Alhucemas, Marroc)

Cooperacció

Escola catalana popular, una mirada local i global: dones amb
consciencia crítica sobre els seus drets econòmics i la feminització

Fédération de la Ligue Démocratique des
Droits des Femmes (FLDDF) d'Ouarzazate

L'Incubatrice d'Entrepreneures Sociales et Solidaires
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Fundació Privada Món-3

Acompanyament a cooperatives agrícoles femenines de la vall del riu
Senegal per l'apoderament i valorització del seu treball vers la sobirania
alimentària

Igman - Acció Solidària

L'emancipació de la dona bosniana en els entorns rurals com a factor de
democratització local.

Universitat de Lleida

Projecte: III Visions del Mon Africà; Economia, treball i apoderament de
les dones en l'Agenda post-2015

Xarxa d'Economia Solidària

El dret a l'economia a través de les xarxes locals d'economia Solidària

1.4. 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 sanació i l’autocura
Associació Institut de les Desigualtats (antic
Observatori Salut Visual)

Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva
participació a les polítiques públiques i de la seva implicació com agent
de salut comunitari a Dakar, Senegal.

Associació Planificació Familiar de Catalunya i
Balears (APFCIB)

TIRA PEL DRET(S)! Els Drets Sexuals i Reproductius.

Cooperació Activa al Camp de Tarragona

Millora de l'abast i eficiència de la xarxa d'atenció primària al municipi de
Touba M'boul (format per 22 comunitats rurals)

DPS-I-Direcció Provincial de Salut
d'Inhambane-Moçambic

Suport a l'estratègia de salut comunitària de la DPS-I-Moçambic per tal
d'impulsar el dret a la salut i en especial el dret del propi cos, els drets
sexuals i els drets reproductius

Farmacèutics Mundi

Gènere Salut Global: Recerca, educació i transformació social per la
promoció del dret a la salut de les dones.

Fundació Catalana Akwaba

Ni uniformes ni etiquetes! Una educació intercultural i participativa amb
perspectiva de gènere, de l’escola al món

Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món
DR. Trueta

Enfortiment de les capacitats de les dones per accedir al dret a la salut.

Fundació Privada Ulls del món

Ulls de Moçambic 2015. Millora de l’accés i la disponibilitat de la salut
ocular en la província d’Inhambane, en especial de les dones.

HÈLIA, Associació de suport a les dones que
pateixen violència de gènere

Millora i foment entre les dones de Cisjordània del seu accés a la salut
sexual i reproductiva

Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

Passar la veu contra el Chagas: superant barreres d'accés a la salut, a
través de la informació, educació i comunicació.

Mans Unides

Mejora de la Salud y Nutrición Materna e Infantil en el Municipio de
Momostenango, Totonicapán

Medicus Mundi Catalunya

Generant estratègies públiques i socials per a la promoció i exercici ple
dels drets sexuals i reproductius i d'una vida lliure de violència de les
dones de la zona 9 (Quito), Equador

UNFPA - Fons de Població de les Nacions
Unides

Contribuir a les despeses derivades de l'Assistència Humanitària per als
desplaçats interns al nord-est de Nigèria

Xarxa Migració, gènere i desenvolupament

El noste cos, el nostre territori: Els drets sexuals i drets reproductius al
Senegal, Colòmbia i Perú i les seves experiències de resistència
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1.5. Impulsar el dret a l’educació pública i de qualitat de les dones i la infància en totes les etapes educatives des d’una
perspectiva coeducativa i de prevenció
Associació Nova - Centre per a la Innovació
Social

VENUS - Reforçant la participació de la dona en la política i l'educació al
Marroc

Casals dels Infants (l’ASSOCIACIÓ CASAL DELS
INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS)

PRODIMA: Promoción de los Derechos e Igualdad de las Madres en
barrios periurbanos de Tánger (Marruecos)

Fundació InteRed Catalunya

Impulsar el derecho a la educación pública y de calidad de niños, niñas y
adolescentes especialmente niñas y mujeres, desde una perspectiva
coeducativa y de prevención de violencias en el ámbito escolar en Bolivia

Fundació Privada Guné

Contribuir a reduir les disparitats entre nois i noies d'educació secundària
a la ciutat de Kolda

1.6. Defensar el dret al treball productiu en condicions laborals dignes d’igualtat entre dones i homes i promoure el diàleg
social amb una especial atenció a la població jove i a les situacions laborals que necessiten una d’especial protecció
Accón Contra el Hambre

Integrant l'enfocament de gènere i drets humans en un context de món
àrab i acció humanitària: el Dret al Treball de les dones rurals a la Franja
de Gaza

Fundació Pau i Solidaritat

Programa integral de defensa dels drets humans laborals de les dones
adreçat a les treballadores i sindicalistes del Valle del Cauca mitjançant la
formació, la participació i el seu apoderament.

Setem

No més #FashionVictims ni a Catalunya ni enlloc!

1.7. Promoure la coresponsabilitat en el treball reproductiu i comunitari entre homes i dones posant en valor la seva
importància per al funcionament de les societats
Corporación Vamos Mujer

Resignificación de los cuidados: Mujeres y Hombres empoderados para
actuar como Iguales

1.8. Prevenir el conflictes violents fent especial atenció en l’anàlisi i transformació de les seves causes vinculades a la
desigualtat als interessos econòmics i polítics a la militarització i l’armamentisme i a l’accés control i ús dels recursos
natural
Fundació per la Pau (FundiPau)

Des de Catalunya, prevenim la violència armada per garantir la pau i els
drets humans.

Servei Civil Internacional de Catalunya

Activa't, participa, defensa't

1.9. Contribuir a la solució pacífica, dialogada, justa i duradora dels conflictes violents, donant suport a processos inclusius
de diàleg, de negociació i de pau, i vetllar per la protecció i la defensa dels drets humans i del dret humanitari internacional
Assocaició Centre d'Estudis per la Pau Josep
Manuel Delàs

Gènere, militarisme i Dret a la Pau

Cooperacció

Acción Colombia actes d'Incidència a Europa

Escola de cultura de pau de la UAB

Construcció de Pau amb perspectiva de Gènere
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Servei Civil Internacional de Catalunya

Defensors i defensores de Drets Humans en Acció: potenciació de les
capacitats i eines de la societat civil de Cisjordània per garantir el dret a
la pau del poble palestí

Taula per Colòmbia

Suport a l'Oficina Tècnica de la Taula Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia

1.10. Promoure els drets de les víctimes partint de les seves necessitats pràctiques i interessos estratègics que inclouen la
rehabilitació humanitària la reconstrucció del teixit psicosocial i les accions relacionades amb la justícia transicional
Associació per a la promoció del Cinema
documental -La Bretxa

Campanya d'incidència a favor dels drets de les víctimes de Colòmbia a
l'exili, amb perspectiva de gènere i enfocament diferencial per a la
població LGTBI.

FEPSI

Appui au processus de réinsertion intégral et de restitution des droits de
femmes victimes de la violence sexuelle en promouvant
l'autonomisation individuelle et collective des femmes au Nord Kivu, RDC

FUND. CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ

Acompanyament als processos de reconstrucció del teixit psicosocial
liderat pel Col.lectiu de Dones de Bojayà, Colòmbia

Fundación Museo de la Palabra y la Imagen de
el Salvador-MUPI

Enfortint capacitats de joves defensors i defensores de drets humans

1.12. Promoure la intervenció plena de les dones en la transformació dels conflictes i la construcció de pau tot integrant
les eines de sensibilitat al conflicte en la cooperació al desenvolupament
ACCISOL (Acció per una ciutadania solidària)

Enfortiment de la Participació Activa de les Dones i Exigibilitat del Dret a
una Vida Lliure de Violències i a la Veritat de dones víctimes en els
processos de construcció de pau en el Departament de Bolívar, Colòmbia

Associació Acció Internacional per la Pau

Acompanyament internacional i promoció de la participació política a
Colòmbia

Brigades Internacionals de Pau a Catalunya

Protecció i empoderament de dones defensores de drets humans com a
actors en la transformació dels conflictes.

Cooperacció

Tejiendo y entretejiendo la paz desde las regiones: Fortaleciendo el
derecho a la participación de las mujeres, jóvenes y sus organizaciones
en la construcción de paz en Colombia

Cooperativa Desenvolupament Comunitari,
sccl.

Mediació comunitària de conflictes per a l'enfortiment de la participació
social i política de les dones (a Medellín).

Fundació privada INDERA.

Dones construint territoris de pau des del seu apoderament i accionar
polític. Resolució 1325.

Fundación Calala Fondo de Mujeres

Dones defensores segures: Enfortiment de models de protecció integral
per a dones defensores de Drets Humans a Mesoamérica

LLiga dels Drets dels Pobles

Fent pedagogia de l'agenda de dones, pau i seguretat a Catalunya: de la
recerca a les aules.

1.13. Contribuir a la prevenció, la detecció i l’eradicació de la violència masclista en totes les seves formes (física sexual
psicològica econòmica i institucional ) i en tots els àmbits (la parella el familiar el laboral el social i /o comunitari)
Arquitectos Sin Fronteras

Reforç de les capacitats de les entitats públiques i de la societat civil
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vinculades a la lluita contra la violència de gènere a la província de
Inhambane, Moçambic.
Associació Catalana per la Pau

Lluita pel dret a una vida lliure de violències de les dones del municipi de
Gatt Teydouma, Mauritània.

Association la voix de la femme
Amazighe"IMSLI"

Initiative pour la lutte contre le mariage des filles mineures

Fondo para el desarrollo de la mujer
colombiana - Fondo Lunaria Mujer

Una vida sin violencia para las jóvenes colombianas

Fundació oxfam Intermón

Juntos para la promoción de un entorno igualitario y libre de violencia
contra las mujeres en la provincia de Larache, Marruecos

Fundació Privada Sida i Societat

Red de mujeres de Escuintla-Guatemala por el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.

Fundació Save the Children

Derecho a una vida en paz y libre de violencia para mujeres en situación
de Movilidad Humana en la Frontera Norte de Ecuador

Fundación Calala Fondo de Mujeres

Alçant la veu de les dones de Catalunya, Magreb i Amèrica Central per
una vida lliure de violència masclista

Fundación Wassu

Apoderament per a la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF)
a les comunitats gambianes: entre origen i destí

Metges del Món Catalunya

Impulsar el derecho a una vida libre de violencia de género en
adolescentes y jóvenes desde el derecho a la salud, en diez municipios
del Departamento de La Paz. El Salvador

SUDS Assoc. Internacional de Solidaritat i
Cooperació

Promovent una comunicació lliure de discriminacions i estereotips de les
dones en situació de violència als mitjans
Recuperació i Defensa del Territori Cos-Terra per a una vida lliure de
violències vers les dones Indígenes de Guatemala

Xarxa de Consum Solidari

Garantir el dret a una vida lliure de violència de gènere per les dones de
la regió de Kolda (Senegal)

1.14. Accés control i ús sostenible inclusiu i equitatiu dels recursos naturals i els seus beneficis (en especial l’aigua)
Associació Catalana d' Enginyeria Sense
Fronteres

Empoderant a la dona camperola a la Província d'Inhambane per al
lideratge en la gestió de l'aigua i la promoció agropecuària i
acompanyament a la UNAC a l'impuls de la seva Política de Gènere.

Seba (Associació de Serveis Energètics Bàsics
Autònoms)

Promoure la disponibilitat i l'accés a la electricitat, sota els criteris
d'igualtat i no discriminació, a la població del West Bank (Territoris
Ocupats Palestins)

1.15. Promoure el dret a la sobirania alimentaria 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 sostenible i equitatiu.
Veterinaris Sense Fronteres - Vetermon

El Dret a l'Alimentació de camperoles i camperols enfront de l'expansió
dels parcs agro industrials en la República Democràtica del Congo

Xarxa de Consum Solidari

L'agricultura urbana com a estratègia a favor del Dret a l'Alimentació des
d'una perspectiva de gènere
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1.19. Promoure el dret a la ciutat des de les polítiques públiques de sostenibilitat ambiental impulsant la planificació de
recursos energètics i naturals amb especial èmfasi a l’accés als serveis i als recursos a l’abastament i sanejament d’aigua
Agència Catalana de Residus amb col·laboració
amb el Ministeri Medi Ambient i Aigua de
Bolívia

Suport al Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia en iniciatives
d'inclusió social vinculades a gestió de residus

1.20. Contribuir a l’assoliment del dret a la ciutat com aixopluc de les comunitats expulsades del seu entorn rural
promovent actuacions per contribuir a garantir el dret a un habitatge i a barris dignes a una mobilitat accessible i
sostenible
Associació Enginyeria sense Fronteres

Apoderament de les dones en la defensa del dret a l'habitatge i l'accés
als subministraments bàsics.

1.21. Promoure la participació activa de les xarxes de dones i moviments feministes en les agendes internacionals
vinculades als reptes globals de desenvolupament sostenible
Associació Women in Development (WIDE+)

Jornades: Els Drets Humans de les dones i la Justícia de Gènere en l'era
post 2015: El paper de WIDE+ i les organitzacions feministes en les
estratègies de futur. Barcelona

Plataforma Unitària Contra Les Violències De
Gènere

Participació activa dels moviments de dones i teixit associatiu en les
decisions dels organismes internacionals per assolir els drets reals de les
dones

2.2. Apoderar la societat civil organitzada amb especial atenció a la participació de les dones per a la defensa el
reconeixement la revalorització i el desenvolupament de les cultures i llengües minoritzades
Associació Entrepobles

Defensa i Promoció dels drets col·lectius i els drets de les dones
indígenes en la construcció de l'estat Plurinacional i del Sumak Kawsay

Fundación Educación y Cooperación

Desarrollo de una Educación Intercultural Blingüe con enfoque de género
en Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca

2.4. Donar suport a les organitzacions i moviments socials en l exigibilitat i el gaudi efectiu dels drets col·lectius dels pobles
pel que fa la capacitat de decidir el seu futur i gestionar els seus recursos garantint la plena participació de les dones
Ciemen

NATIONALIA: coneixement i reconeixement dels drets col·lectius dels
pobles i dels drets de les dones com a eina de transformació social.

Xarxa Observatori del deute en la Globalització

Desenvolupant sobiranies a la Mediterrània: per a l'empoderament de la
ciutadania global en el dret dels pobles a decidir sobre el seu
desenvolupament socio-econòmic

2.6. Enfortir les organitzacions els moviments i les autoritats indígenes per garantir llur participació plena en els processos
i instàncies de presa de decisions i en la defensa del seu propi model de desenvolupament
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional

Implementación de la Carta Orgánica del Municipio de Toro Toro
(Bolivia), en particular del articulado relacionado con la lengua y cultura
indígena y los derechos de las mujeres, en el marco del régimen
autonómico municipal
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Arxivers sense Fronteres

Recolzament a l'arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala

Asociación Proa-Open Arms

Ajuda'ns a salvar vides al mar Chios. Suport a un equip operatiu de 10
persones a la base d'operacions al port de Chios.

Associació Acaps

Reforç alimentari als campaments sahrauís

Associació Avalua, Anàlisi i Desenvolupament

Millorada la inclusió social dels col·lectius organitzats de nova ciutadania
visualitzant la feina feta en codesenvolupament i les seves potencialitats

ASSOCIACIÓ CATALANA d'UNIVERSITATS
PÚBLIQUES - ACUP

Coneixement per a la transformació social

Centre d'Estudis Africans

Drets Humans i Societats Africanes. Singularitats i Mundialització.

Comitè Català per als Refugiats, Catalunya
amb ACNUR

Assistència urgent a la població siriana refugiada a l'Iraq

Coordinadora ONGD Girona

Enfortiment i sensibilització en Gènere i Drets Humans a les comarques
gironines, pel desenvolupament sostenible
Fons específic per l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu del
territori català amb compromís per la lluita contra les desigualtats, pels
drets humans individuals i col·lectius i pels drets humans de les dones.

Coordinadora ONGD Lleida

Enfortiment de les capacitats tècniques i organitzatives del teixit
associatiu a la demarcació de Lleida

Coordinadora ONGD Lleida

Fons específic per l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu del
territori català amb compromís per la lluita contra les desigualtats, pels
drets humans individuals i col·lectius i pels drets humans de les dones.

Creu Roja Catalunya

Resposta d'emergència davant el terratrèmol al Nepal

Creu Roja Catalunya

Suport a l'assistència obstètrica i ginecològica a dones vulnerables
sirianes, palestines i de les poblacions d'acollida afectades pel conflicte a
Síria.

Departament de Salut

Suport tècnic al "Plan d'action 2012-2016 del Programa del Govern
Marroquí de Reducció de Riscos i HIV entre els consumidors de drogues
injectables".

Edualter

Criteris de selecció i sistematització de pràctiques de referència d'EpD en
l'àmbit formal

Federació Catalana d'ONG per al
Desenvolupament

Enfortiment de les organitzacions catalanes en l'enfocament de drets
humans, gènere i la comunicació per al desenvolupament

Fundació Acció contra la Fam

Programa de cash for work per reduir la vulnerabilitat socio-econòmica
dels refugiats siris i de les comunitats locals al Líban

Fundació Intermón Oxfam

Realitzar una versió catalana del nou format de la publicació "La Realidad
de la Ayuda".

Fundació Save the Children

Millora de l'accés a serveis de protecció i d'educació en emergències per
a nens i nenes afectats pel conflicte a la governació d'Al Hasakeh-Síria

Fundació Ser.gi (Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social)

Projecte Integral d'Educació al desenvolupament a les comarques de
Girona

IGMAN - Acció Solidària

ONGC, organitzacions no governamentals catalanes
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La Llum del Nord-Associació per la Ciutadania i
la Cooperació entre Pobles

KIF - KIF Iguals per a la integració.

Metges del Món

Suport a l'atenció quirúrgica especialitzada en els hospitals de la vall de
Kathmandu. Emergència al Nepal.

Pallassos sense Fronteres

Suport als refugiats i refugiades de Síria i Iraq acollits a països de Pròxim
Orient mitjançant les arts escèniques i la comicitat

Universitat Autònoma de Barcelona (ESAGED UAB)

Curs d'Arxius i Drets Humans: aprenentatges internacionals en contextos
de post-conflicte a treballadors de l'AHPN de Guatemala

UNRWA

Articles d'Abric i higiene per a la població desplaçada pel conflicte a Síria
en emplaçaments crítics

Xarxa europea dones periodistes

Posada en marxa del Servei d'Assessorament Periodístic a ONG i entitats
de solidaritat (SAP)
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