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Benvolguts/des, 
 
En el marc del Programa de millora de la qualitat de la cooperació municipal (PQ) del FCCD, s’ha 
desenvolupat un Pla general de formació en el qual hem volgut combinar les necessitats detectades 
pels propis tècnics municipals adscrits a la regidoria de cooperació i la visió estratègica del FCCD en 
termes formatius, per tal de poder dissenyar les accions al màxim de completes i escaients. 
 
En aquest context, us informem que el FCCD en conveni amb l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, ha programat un “Curs de Formació per a tècnics sobre Cooperació 
Descentralitzada Municipal” . Aquest curs és l’inici d’un seguit d’accions formatives de les que 
anireu rebent informació al llarg d’aquest any. 
 
Pel que fa al FCCD, la formació ha de passar per analitzar i actualitzar el contingut de les accions de 
cooperació en el marc del paradigma de la cooperació descentralitzada municipal, valorar les 
polítiques de cooperació com a instrument d’innovació i cohesió en la millora del benestar ciutadà i 
adquirir coneixements i eines que permetin millorar l’estratègia i continguts dels programes de 
codesenvolupament, EpD i formulació de projectes. 
 
Per aquest motiu, ens complau convidar-vos a participar del curs com a tècnics adscrits a la 
regidoria de Cooperació i Solidaritat del vostre àmbit territorial així com obrir la possibilitat a que 
altres tècnics d’altres regidories hi puguin assistir, pensant en futures accions de cooperació directa. 
També encoratgem la participació de càrrecs electes afins a la tasca de cooperació i solidaritat a 
que s’hi puguin sumar.   
 
El lloc i dates per a la formació a la província de Tarragona: 
 

Divendres, 21 de maig  
Sala Santiago Costa, 3ª Planta 
Diputació de Tarragona 
Passeig St. Antoni, 100 
43003 Tarragona 

 
També hi ha la possibilitat que es pugui assistir a la jornada d’una altra província diferent a la pròpia 
en cas de conveniència, però s’ha d’indicar al formulari adjunt. El lloc i dates per a la formació a la 
resta de províncies: 

 
Diputació de Girona: 
Dijous,13 de maig  
Casa de cultura 
Plaça de l'hospital, 6 
17001 Girona 

Diputació de Lleida: 
Dimecres, 26 de maig  
Sala d’actes Diputació 
C/ del Carme, 26 
25007 Lleida 

Diputació de Barcelona: 
Dimarts, 1 de juny  
Auditori Pati Manning 
c/ Montalegre, 7 
08001 Barcelona 

 
A continuació us adjuntem un formulari d’inscripció  tant per els tècnics municipals com per als 
càrrecs electes que hi vulguin assistir.  
 
Rebeu una cordial salutació. 

 

 
 

Teo Romero i Hernández 
President del Fons Català  
Alcalde de Santa Margarida de Montbui 
 


