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1) Balanç del procés  

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’apunten les idees clau al voltant del procés de 

co-construcció d’un projecte pilot de cooperació empresarial. 

L’Ajuntament de Barcelona aposta per incorporar l’empresa com actor de 

cooperació. La seva incorporació s’entén des d’una perspectiva d’innovació, de 

mobilització de tot el coneixement instal·lat a la ciutat i com a part d’un procés de 

sensibilització a l’empresa . 



L’agenda internacional ha incorporat a l’actor empresarial i l’Ajuntament no vol ser 

aliè a aquest debat. Hi vol contribuir de manera responsable i aportant l’experiència 

a partir de la pràctica d’un projecte pilot. 

El model pel que aposta l’Ajuntament es basa en la mobilització de coneixement, 

quelcom que va més enllà de la transferència de coneixement. Una mobilització de 

coneixement que comporta un aprenentatge mutu. Es parteix de la necessitat de 

treballar amb tots els actors amb què compta la ciutat de Barcelona. 

Aquest procés que s’ha iniciat vol que contingui un component d’incidència en la 

transmissió d’uns valors, per aquest motiu la incorporació de l’empresa no es vol 

que es redueixi a la prestació d’un servei, sinó que es vol que s’incorpori a la 

dinàmica pròpia dels projectes de cooperació al desenvolupament des del principi 

del procés, en la fase d’identificació del projecte. 

Durant el 2014 s’ha realitzat, conjuntament amb el Grup de Treball, un exercici de 

definició d’un marc de referència on definir el projecte pilot; s’ha realitzat un treball 

a terreny per identificar la ubicació del projecte (viatges a Senegal, Moçambic i 

Marroc); s’ha determinat la ciutat a on identificar el projecte i s’han realitzat els 

primers passos per a la identificació final del projecte a Maputo, establint un sector 

(la gestió dels residus sòlids), uns potencials socis de projecte (Municipalitat de 

Maputo, Kutenga i AMOR) i s’ha seleccionat un dels actors òptims per a la seva 

definició i execució: Enginyeria sense Fronteres (ESF). Ara encarem el repte de 

seleccionar un altre dels actors òptims: l'empresa. 

S'ha detectat que una de les inquietuds que es detecten en el Grup de treball, però 

especialment per parts d’Enginyeria sense Fronteres és què es vol fer un després 

del projecte pilot en el sentit de si l'Ajuntament impulsarà una convocatòria o algun 

altre instrument. Des de l'Ajuntament es pretén que el Grup de Treball tingui 

capacitat per determinar els passos a seguir un cop analitzat el procés 

desenvolupat en el projecte pilot. En aquest sentit cal remarcar que estem 

immersos en un procés de co-construcció, on les decisions i les aportacions les 

poden i han de fer els diferents membres del grup de treball. De fet, ja es preveia la 

incorporació de nous membres a mesura que s’avancés en el procés, i mostra 

d’això és la incorporació d’ESF al GT. El projecte pilot ha de servir, entre d’altres, 

per extreure’n aprenentatges. Hem d’anar consolidant un coneixement que permeti 

decidir com seguim avançant. Que en el procés sorgeixin idees i sinèrgies entre els 

diferents membres del grup i que emergeixi la possible complementarietat de tots 

els actors implicats. 

 

2) Punt de situació del projecte 

Tenim una proposta de dues contraparts, Kutenga i AMOR, que ens han fet 

arribar propostes més concretes, però encara no suficients, a les quals 

circumscriure el projecte i que ens han servit de base per iniciar el procés 

d’identificació de l’empresa. 

 

ESF s’incorpora al GT per tal de participar en el procés de selecció de 

l’empresa. Ens trobem en el punt clau del projecte de cooperació empresarial: 



la selecció de l’empresa i l’encaix de tots els actors en funció del focus del 

projecte, tenint en compte a la Municipalitat de Maputo que és el paraigües de 

la intervenció. 

 

Es valora imprescindible que l’empresa o les empreses seleccionades realitzin 

un viatge a Maputo per definir el projecte i la seva implicació al mateix. Cal 

dimensionar el pressupost i l’horitzó temporal. 

Cal co-crear el projecte i co-crear el pressupost, hem de ser capaços entre tots 

de definir quines despeses cal establir per a l’execució eficient del projecte. 

Per tal de seleccionar l’empresa cal prèviament determinar els criteris de la 

seva participació. 

 

3) El procés d’identificació de l’empresa/empreses: Les empreses 

entrevistades 

S'ha iniciat un diàleg preliminar amb Pimes del sector que tenen perfils 

que poden reforçar les necessitats plantejades per Kutenga i Amor. 

Es presenten les fitxes que s’han elaborat de cada una de les empreses entrevistades 

(veure document fitxes d’empreses que es va enviar prèviament a la reunió). No es 

tracta d’una llista tancada sinó d’una primera identificació realitzada per Barcelona 

Activa, Acció i la XES en base a uns paràmetres generals centrats principalment en 

l’activitat econòmica: gestió de residus sòlids. 

S’informa que estan pendents de realitzar les reunions amb les empreses proposades 

per la XES: Engrunes i Andròmines. 

 S’acorda que els membres del GT enviaran una proposta de criteris o 

indicadors de valoració de l’empresa que complementin aquells que ha 

presentat l’Ajuntament de Barcelona (i que es troben en el document fitxes 

empreses). 

 

 S’acorda que cada un dels membres del GT identificarà empreses potencials a 

presentar al GT. 

 

4) Torn de paraules 

Pel que fa a les empreses proposades membres del GT informen de (GRAIN-ESF): 

- Lavola: existència de conflictes laborals i d’un contenciós judicial 

que, segons el GT, la invaliden a participar en el procés; 

- Amphos21: vinculada al sector de la mineria i l’energia nuclear que, 

segons el GT, la invaliden per a participar en el procés. 

Pel que fa a la tipologia d’empresa, el model consultoria no es percep com el més 

adient, o en tot cas cal complementar-lo amb un model d’empresa més productiva. Cal 

identificar empreses amb un perfil productiu.(GRAIN) 

Pel que fa als socis del projecte, ESF planteja la possibilitat d’ampliar la intervenció a 

altres organitzacions locals que ja van ser contemplades en la missió d’identificació 



però que es van descartar, a priori, per les dimensions de les organitzacions. En 

aquest punt, s’acorda que serà en la fase de definició del projecte i quan comptem 

amb tots els actors implicats quan estarem en disposició de fer una valoració de la 

seva pertinença. 

El projecte pilot ha de permetre extreure’n dos aprenentatges, com a mínim (GRAIN): 

1. Sobre el país i el sector del reciclatge de residus sòlids 

2. Sobre com fer cooperació amb l’empresa 

El projecte pilot ha de permetre establir quin és el valor afegit que cada un dels actors 

implicats pot aportar a un projecte de cooperació. En aquest sentit, es plateja que 

inicialment l’empresa aporta un coneixement tècnic i pràctic que sovint les ONG no 

tenen. El projecte pilot pot a més mostrar una realitat i té un component de 

conscienciació. Existeix un espai en cooperació pel coneixement empresarial però cal 

ser molt exigents amb l’empresa a nivell de la seva pròpia gestió dels recursos 

humans etc... (ESF) 

Es coincideix en que estem en la fase clau del projecte i que la selecció de l’empresa 

és cabdal. 

 S’acorda mantenir una reunió entre l’equip de l’Ajuntament de Barcelona  i ESF 

per acabar de perfilar els termes de referència de la selecció de l’empresa, tot 

esperant les aportacions dels diferents membres del GT en relació al criteris i 

propostes alternatives. 

 

 

. 


