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GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 

Acta de la sessió del 27 de maig de 2014  

Assistents: 11 representants de diferents entitats 

Gabriela Serra, Ramon Crespo, Abel Samperiz, Alba Olvera, Alba Cuevas, 

Alex Egea, Raimon Goberna, Juanjo Arranz, Felip Roca, Judit Rifà, Maria 

Monzó. 

Introducció 

El passat dimarts 27 de maig de 16 a 18 hores es va dur a terme, a la sala 

annexa Lluís Companys de l’Ajuntament de Barcelona, la segona sessió del 

Grup de Treball d’Educació per al Desenvolupament (EpD) del Consell 

Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (CMCID). 

A causa de l’assistència de persones que no hi van ser a la primera sessió 

es fa una ronda de presentacions de tots els assistents. A continuació l’Abel 

Samperiz i en Ramon Crespo expliquen que la sessió consistirà a començar 

a trobar diferències entre l’Enfocament del Marc Lògic y la Teoria del Canvi. 

La sessió consistirà en fer un petit aperitiu d’un exemple no relacionat amb 

l’àmbit de EpD i després traslladar-ho a un cas concret de EpD 

(proporcionat pel seu treball realitzat amb l’entitat Creart). Es remarca que 

el procés que presentaran no està finalitzat i que per tant, només té 

l’objectiu de posar les coses sobre la taula per anar-ho construint tots junts. 

Es contempla la possibilitat de no tenir temps per acabar tot el que estava 

programat per aquesta sessió i es proposa que es poden allargar durant 

dues sessions. 

A continuació s’obre un petit debat sobre el text entregat l’última sessió. En 

general totes les aportacions són positives, el fet de problematitzar el que 

és obvi i de permetre la reflexió i la discussió es percep molt positivament 

però hi ha una preocupació generalitzada en què tot aquest treball es quedi 

només en un canvi de protocol, les entitats ho perceben com un risc. Per 

això es creu que s’hauria de relacionar amb debats que ja existeixen.  
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Temes tractats 

Primer es treballa sobre un exemple simplificat del marc lògic en un cas 

d’embarassos no desitjats. Es fa un repàs de com seria un marc lògic d’una 

intervenció que tingués com a objectiu específic reduir els embarassos no 

desitjats entre adolescents. En aquest exemple de marc lògic simplificat hi 

trobem: la problemàtica detectada, intervenció, activitats, factors 

externs/hipòtesis, resultats esperats, objectiu específic, objectiu general. 

A partir d’aquest exemple es debat sobre tot allò que passa entre que es fa 

la intervenció i s’assoleix l’escenari desitjat, és a dir, quins són els passos 

per aconseguir l’escenari desitjat. En aquest moment surt el concepte de 

mecanisme, un concepte transcendental en la teoria del canvi, el 

mecanisme és allò que fa que s’assoleixi l’objectiu. És el relat, la narrativa 

de quins seran els mecanismes que em faran aconseguir l’objectiu, és a dir, 

perquè la intervenció fa que es tinguin relacions sexuals més segures? En el 

cas de l’EpD, per exemple, la resposta a la pregunta perquè una xerrada 

modifica valors és el mecanisme. D’altra banda, el mecanisme és un 

element clau per posicionar-te. A continuació es posa un altre exemple per 

acabar d’entendre aquest procediment. En una de les aportacions, des de 

l’àmbit d’educació no formal, es comenta que per ells és més important 

saber el com que el perquè.  

A partir d’aquí es comença a treballar amb un projecte i tema concret d’EpD 

extret del procés que s’ha realitzat conjuntament amb Creart. S’expliquen i 

es debat sobre les diferències entre el marc lògic del projecte i el resultat 

d’analitzar el projecte mitjançant la Teoria del Canvi. S’entén que és una 

primera versió encorsetada amb la intenció de problematitzar i d’explicar un 

relat però reciclant conceptes.  

Acords 

 Els assistents enviïn per correu electrònic el llistat relacionat amb 

documents d’ EpD que ens puguin semblar bàsics. 

 Per la següent sessió programada el dia 17 de juny de 16 a 18 hores: 

o Es penjaran una sèrie de documents al google docs, llegir i 

reflexionar sobre els mateixos. 

 


