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PROGRAMA DE QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZ ADA (PQ) 

 
Jornada de formació sobre les Visions i eines de la cooperació  

 
descentralitzada en clau local 

 
 
 

 
Organitza: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
En conveni amb: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
Col·laboren:  Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida i Diputació de Tarragona. 
 
  
PROGRAMACIÓ DE MATÍ 
 

9:00h – 9:30 Inauguració del curs 
  

• Representant del FCCD.  
• Representant de l’ACCD.  
• President de la Diputació que acull el curs. 

 
 
9:30h – 11:00h  
SESSIÓ FORMATIVA 1: EINES DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA MUNICIPAL. 
 

• La cooperació descentralitzada municipal (CDM). 
⋅ El paradigma de la Cooperació descentralitzada municipal (CDM). El valor afegit 

de la Cooperació descentralitzada pública municipal. 
⋅ Identificació de les avantatges comparatives i les potencialitats de la cooperació 

descentralitzada catalana. 
⋅ La CDM com a política pública. Els models. Els actors. Els instruments. 

• Eines per millorar la qualitat de la CDM: com posar en marxa un nou model de 
cooperació? 

⋅ Les potencialitats de la cooperació directa i indirecta. 
⋅ Les característiques de les subvencions a ONGs i el tipus de cooperació 

indirecta dels municipis catalans. 
⋅ La nova visió dels agermanaments. 

 
 
SESSIÓ FORMATIVA 1 + ENTREGA DEL MATERIAL DOCENT a càrrec 
d’experts de l’Observatori de la Cooperació Descentralitzada UE-AL (Diputació 
de Barcelona). 
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11:00 - 11: 20 Pausa-cafè   
 
 
11:30 – 13:00  
SESSIÓ FORMATIVA 2 : CIUTATS, MIGRACIONS I COOPERACIÓ.  
 

• Orígens, història i context del codesenvolupament. 
• Vinculacions entre les migracions i el desenvolupament. 
• Processos de codesenvolupament i models de codesenvolupament.  
• El model català de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Acció 

Humanitària (DGCDAH). 
• El model municipalista i el rol protagonista dels governs locals. 
• Actors de codesenvolupament i línies d’intervenció. 

 
 

SESSIÓ FORMATIVA 2 + ENTREGA DEL MATERIAL DOCENT  a càrrec de 
Mariel Araya. Mariel Araya és jurista i consultora d'origen uruguaià. Des de 
l’any 1990 participa a les associacions d’immigrants de la ciutat de Barcelona, 
al marc de la Federació de Col.lectius d’Immigrants a Catalunya i com a 
membre del Casal Llatinoamericà (la CLACA).  

 
 

13:00 a 14:30 
SESSIÓ FORMATIVA 3: L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT EN CLAU LOCAL. 
 

• Introducció a L’Educació pel Desenvolupament  
• L’EpD  i el rol protagonista dels ens municipals.  
• L’EpD com a dimensió estratègica de la cooperació. 
• L’EpD com a motor de canvi dels actors de la cooperació. 

 
 
SESSIÓ FORMATIVA 3 + ENTREGA DEL MATERIAL DOCENT a càrrec de 
l’Observatori del Deute en la Globalització. L’Observatori del Deute en la 
Globalització (ODG) és un centre de recerca de les relacions Nord-Sud. Els 
ponents que ens acompanyaran son la Iolanda Fresnillo, llicenciada en 
Sociologia i màster en Cooperació i Desenvolupament per la Universitat de 
Barcelona. Treballa com a investigadora a l’ODG des del maig del 2002 i en 
Daniel Gómez-Olivé, Enginyer Forestal i màster en Cooperació i 
Desenvolupament per la Universitat de Barcelona. Ha col•laborat amb l’ODG 
des de la seva fundació, i ara hi treballa com a  investigador. 

 
 
14:30 a 15:30 PAUSA -  DINAR A CÀRREC DEL FCCD 
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PROGRAMACIÓ DE TARDA 
 

15:30 A 16:30  
SESSIÓ FORMATIVA 4A: FORMULACIÓ DE PROJECTES I INTRODUCCIÓ ALS CRITERIS 
DE QUALITAT. MÉS ENLLÀ DEL MARC LÒGIC. 
 

• Introducció als marcs de planificació: conceptes, elements, instruments i enfocaments. 
Planificació estratègica participativa en clau local. 

• Introducció a l’instrument de planificació: GCP-EML Gestió del Cicle del Projecte i 
Enfocament de Marc Lògic. El rol dels instruments en les pràctiques de cooperació 
local. 

• Formulació de projectes i adequació a les exigències de les convocatòries pròpies 
locals. 

• Introducció a l’avaluació ex-ante:  la importància de la valoració prèvia de projectes i el 
rol dels ens locals cooperants.  

• Introducció al sistema de seguiment. 
. 

 

 
 
 
 
 
16:30 - 16:45  Pausa – cafè 
 
16:45 - 18:15 
SESSIÓ FORMATIVA 4B: FORMULACIO DE PROJECTES I INTRODUCCIÓ ALS CRITERIS 
DE QUALITAT. MÉS ENLLÀ DEL MARC LÒGIC. 
 

• La necessitat de la qualitat i la seva contribució a la cooperació al desenvolupament i 
l’acció humanitària: principals conceptes i mètodes de qualitat. 

• Introducció al sistema d’avaluació. Criteris principals i criteris transversals de gènere, 
governabilitat i participació. Cicle de l’avaluació, tipus d’avaluació.  

• Procés d’incorporació de la qualitat en les polítiques i les pràctiques de la cooperació 
descentralitzada. Els acords i principis internacionals de eficàcia, participació. 

 
SESSIÓ FORMATIVA 4B + ENTREGA DEL MATERIAL DOCENT a càrrec de la 
Carme Altayó de la consultora TECUM.  La Carme és experta en cooperació 
internacional i ajuda humanitària. Des de l’any 1986, acumula més  de 20 anys 
d’experiència com a cooperant i consultora independent especialista en 
identificació, gestió, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al 
desenvolupament i acció humanitaria. 

 
18:15 – 18:30 Conclusions i clausura. 

 
SESSIÓ FORMATIVA 4A + ENTREGA DEL MATERIAL DOCENT a càrrec de 
Victòria Planas del FCCD. Victòria Planas és Responsable de l'Àrea de 
Centreamèrica, Mèxic i Carib del Fons Català i és experta en temes de qualitat i 
avaluació. 
 

 


