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GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL  17 DE JUNY DE 2014 

 

Assistents:  Ramón Crespo, Abel Samperiz, Alba Olvera,  Alex  García-Alba, Judit Rifà, Lluís 

Vallvé, Gabriela Serra , Raimon Goberna, Georgina Casas, Maria Monzó. 

Introducció:  

Abel Samperiz inicia la reunió demanant disculpes per no haver enviat el document previst i 

per no haver-ho comunicat a temps. Recorda que calia que els membres del GdT llegíssim els 

dos documents lliurats en l’anterior sessió  i també que aportéssim documents de fons sobre 

l’Educació pel Desenvolupament.  

Fa recapitulació de l’última reunió:  

A.- Per una banda ,s’aportaren documents teòrics amb dos objectius basics:  

1.- Aguditzar l’aspecte transformador de la EpD  

2.-  Cóm aterrar  la TdC .  

B.- També recorda l’exercici pràctic realitzat sobre la co-valoració realitzada amb CREART sobre 

el projecte de EpD executat en el 2013 però enfocant-lo des de la TdC. Analitzant  la posterior 

formulació-relat elaborat  per CREART es desprenien dos conclusions sobre la feina realitzada: 

1.-Respon més a la realitat de la feina que fan i, per altra banda,  

2.- S’ajusta més al que realment es pot aconseguir amb la intervenció prevista.  

Un altre conclusió important és la importància  dels “mecanismes” com a eines imprescindibles 

per assolir l’objectiu.   

Ara be, Abel Samperiz reflexiona sobre que la feina desenvolupada amb CREART  és difícil de 

replicar. El cost en temps, diners i capacitats fa que no sigui possible repetir el procés amb 

totes les ONGDs. Per tant, el repte a entomar és com aconseguim que en la propera 

convocatòria de EPD puguem avançar en la implementació de la TdC.   

Temes tractats 

Ramón Crespo introdueix els temes que seran tractats en la sessió del dia. Planteja dos idees 

claus que s’haurien de començar a introduir:  

1.- preguntes que ajudin a problematitzar l’obvietat de les intervencions en EdD 
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2.- incorporar el mecanismes d’èxit en el diagrama.    

Donada la conjuntura que travessa el sector ( caldria  canviar el model organitzacional per 

poder incorporar al TdC)  potser no cal parlar de grans canvis o canvis d’estratègies, deixar-ho 

menys estrident i  facilitar el procés  incorporant  més preguntes al formulari que ajudin a 

pensar i reflexionar, i  introduir el concepte de “mecanismes” . 

A continuació es treballa una proposta de prototip de formulari que inclou els punts 

anteriorment esmentats.   

Primer exercici. Prototip de formulari. En el debat sorgeixen diverses aportacions, entre elles :  

• La necessitat d’una guia que acompanyi  al formulari  per  tal de facilitar la seva 

complementació. 

• L’aportació d’una explicació prèvia que introdueixi  les causes que originen la 

intervenció a l’hora que exposar el marc en el que es desenvolupa l’acció.  

• Cal documentació addicional que ajudi a conèixer el diagnòstic, la identificació, els 

actors i el seu valor afegit. Cal més informació per poder dissenyar el procés 

d’avaluació  posterior  com indicadors, documents  de concertació.   

• El problema de no acabar de trobar el concepte de “mecanisme” que relacioni  el que 

es fa  amb el que es persegueix  aconseguir.  

• Afegir un marc on es pugui exposar on s’ubica l’acció i qui la fa, així es pot constatar si 

el efecte  transformador  està adequat al context i aconsegueix el canvi. 

• El desgrat d’haver de descriure la intervenció  en tant que   “problema” i el resultat en 

tant que “producte”.   

• La importància d’identificar  tots els actors que participen.  

Segon exercici. Diagrama-Guia  . Diverses aportacions:  

Ramon Crespo introdueix l’exercici aportant que el missatge clau, després de les tres 

preguntes dient-nos que volem fer, com i què volem aconseguir,   és  introduint-lo en el 

diagrama. Obert el debat,  s’aporten  diverses idees: 

• Aparentment sembla senzill però quan l’entomes no és tan  fàcil ni  entenedor.   

• Incomoditat al haver de parlar de “producte”  i no de resultat, o fita aconseguida.   

• Posar atenció en la paraula activitat. Un projecte  o un programa no és una activitat. 

Ens presentaran  projectes  amb un conjunt d’activitats que realitzades produiran un 

canvi. 

• El que produeix el canvi es l’encadenament, la simultaneïtat i la suma d’activitats.  

• Les etiquetes són complicades  

• No queda clar el “mecanisme”. Si el diagrama no aporta tant, es  pot mantenir el marc 

anterior afegint el mecanismes.  

• A les preguntes de la guia es veu clar  el canvi, en el diagrama no.  
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• Sense les preguntes de la guia no es poden omplir els calaixos, aquestes  serveixen 

tant per elaborar  el relat com per  omplir  el diagrama 

• No hi ha un mecanisme, hi ha una pluralitat de mecanismes. Mecanisme com a 

dispositiu que permet, provoca, aconsegueix.    

Conclusions:  

• El formulari no acabarà amb la incapacitat  tècnica  de les ONGD 

• Ens veiem abocats a utilitzar un formulari però cal fer-lo el més senzill  i entenedor 

possible 

• La  clau està  en el redactat de la guia i en el redactat de les preguntes 

• És important contextualitzar la proposta. Fer preguntes útils per aterra-la  

• A la pregunta 4.7  del prototip de formulari s’hauria d’afegir problema “concret”  

• La pregunta 4.9 del prototip de formularia no s’entén i pot  generà dificultats. 

Possiblement s’hauria de dividir ja que en la guia es fan diverses preguntes. Calen 

preguntes més acotades que permetin respondre amb precisió.  

• Les preguntes de la guia haurien d’estar incorporades al prototip del formulari. Cal 

seleccionar-me algunes i desestimar unes altres. Són imprescindibles per omplir el 

diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


