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Barcelona, 5 de maig de 2014 

 

GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 

Acta de la sessió del 29 d’abril de 2014  

Assistents: 10 representants de diferents entitats 

Lluís Vallvé, Gabriela Serra, Ramon Crespo, Abel Samperiz, Alba Olvera, 

Angel Domingo, Alba Cuevas, Georgina Casas, Alex Egea, Judit Rifà, Maria 

Monzó. 

Introducció 

El passat dimarts 29 d’abril de 16 a 18 hores es va dur a terme, a la sala 

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

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

Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (CMCID). 

La sessió va ser presentada per Judit Rifà, responsable del Programa de 

Barcelona Solidària de la Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació 

Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.  

Es va fer una breu introducció sobre el CMCID i sobre la creació del grup de 

treball d’EpD i dels antecedents del mateix. Des del 2010 fins al 2011 es va 

crear un grup de treball d’EpD amb l’objectiu d’operativitzar el sector i els 

actors que treballen en l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament a 

Barcelona. Es proposa aparcar la feina realitzada pel grup anterior i que el 

grup de treball actual es centri en aspectes més concrets i operatius, 

seguint la priorització feta des del Pla Director 2013-2016 de l’Ajuntament 

de Barcelona en favor de l’EpD.  

Fa un any i mig l’Ajuntament de Barcelona es va proposar realitzar 

avaluacions dels projectes. En l’àmbit d’EpD es conta amb el suport, ajuda i 

assessorament de dos avaluadors independents, l’Abel Samperiz i en 

Ramon Crespo. El procés iniciat aleshores, acaba derivant en l’objectiu de 

trobar els punts claus per definir projecte d’EpD transformadors i amb 
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impacte, basant-se en la Teoria del Canvi, a través de l’instrument de 

l’Ajuntament de Barcelona: la convocatòria.  

Per part de l’Ajuntament de Barcelona es fa dues propostes al Grup de 

Treball: 

1. Compartir la proposta de desenvolupar una nova metodologia per 

definir projectes en EpD transformadors i amb impacte. Reflexionar i 

debatre sobre com aplicar-ho en la convocatòria de 2015, tenint en 

compte que és un procés que s’ha de fer conjuntament amb les 

entitats. Es considera imprescindible que el sector trobi el valor afegit 

d’aquesta proposta.  

2. Treballar en la realització d’un mini document que tracti sobre com 

aterrar l’EpD a la ciutat de Barcelona des de l’Ajuntament, el sector i 

les entitats.  

Les propostes són obertes i flexibles, es poden adaptar als interessos del 

grup i se n’accepten d’altres. 

Temes tractats 

En Ramon Crespo i l’Abel Samperiz mostren una presentació amb Prezi que 

conté tres grans blocs. La proposta que fan és explicar el primer bloc amb 

l’objectiu d’arribar a un consens del valor positiu que té fer aquest canvi. A 

continuació es proposa anar omplint els altres dos blocs durant les pròximes 

sessions del grup de treball.  

En el primer bloc es presenten una sèrie de mecanismes per mostrar el 

valor afegit d’aquesta nova metodologia: 

- Bibliografia 

- Teoria del Canvi 

- Treball empíric amb CreArt 

El segon bloc tracta sobre la convocatòria de Barcelona Solidària: 

- Reciclar conceptes que ens poden servir 

- Formació del sector 

- Límits de la convocatòria 

- Canvis en la dinàmica del sector gràcies a la convocatòria (més enllà 

de 2015) 
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El tercer bloc inclou el Marc Substantiu de l’EpD: 

- Decàleg d’EpD 

- Aplicar i fer viu el cos teòric 

- Relació entre Teoria del Canvi i EpD 

L’ordre dels blocs no reflecteix el seu grau d’importància. Si bé és cert que 

per començar a omplir els blocs és necessària la convicció d’aquesta nova 

metodologia, el segon i el tercer bloc van de la mà. L’objectiu és omplir el 

segon i tercer bloc durant les 6 sessions previstes pel grup de treball.  

Acords 

 Intentar identificar un representar del sector no formal 

 Crear un mecanisme on-line per compartir documentació 

 S’aprova el calendari presentat: 

o 27 de maig 

o 17 de juny 

o 22 de juliol 

o Setembre 

o Octubre 

 Properes sessions: 

o Lectura crítica del document intern sobre aportacions teòriques 

per a l’avaluació de l’EpD. 

o Realitzar un llistat de documents relacionats amb l’EpD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


