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Barcelona, 20 de desembre de 2010 

 

Acta de la sessió del 16 de desembre de 2010 

Assistents: 20 representants de diferents entitats (llistat adjunt).  

 

El passat dijous 16 de desembre entre 16 i 18h a la seu de la FCONGD (c/Tàpies 1-
3) es va dur a terme la primera sessió del Grup de Treball d’Educació per al 
Desenvolupament (EpD) del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (CMCID), des de la darrera reunió celebrada l’any 2009.  

La sessió va ser presentada pel Sr. Manel Vila, Comissionat de Cooperació 
Internacional, Solidaritat i Pau de l’Alcaldia de Barcelona. En representació de la 
Direcció de Cooperació va participar la Judit Rifà, responsable del Programa 
Barcelona Solidària. 

L’objectiu de la convocatòria era presentar una proposta de treball per al període 
desembre 2010 – maig 2011, per tal de dissenyar el Pla Operatiu per a la 
coordinació d’agents que promouen l’EpD a la Ciutat de Barcelona. Així doncs, es 
presentaren els antecedents del Grup de Treball, així com els objectius plantejats 
en relació amb el Pla Director de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau. 

En el document de power point adjunt es poden consultar les bases de partida 
compartides per tal d’endegar els treballs. Es molt recomanable que totes les 
persones representants d’agents promotors de l’EpD coneguin i comparteixin les 
definicions i els objectius ja aprovats i consensuats en diferents grups i 
plataformes1. 

Es presentà un primer mapa d’actors incipient amb l’objectiu de contrastar-lo amb 
les persones participants i demanant si entre dits actors hi ha desconeixement i 
descoordinació. 

 

                                                 
1 D’acord amb la definició compartida, l’EpD no s’entén solament com la transferència de 
coneixement a països destinataris, com es va apuntar en un moment de la sessió. 

Direcció de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau Direcció de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 

L’àmbit educatiu:
Escoles
Universitats
Esplais

Ciutadania

L’Administració: 
De la Generalitat: òrgans competents en 
matèria d’educació i en matèria de 
cooperació al desenvolupament
Consorci d’Educació de Barcelona
De les administracions locals: ajuntament, 
diputació, districtes de Barcelona

ONGs i entitats de la 
societat civil: 
Grups i entitats que treballen en EPD
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A partir d’aquest contrast, es planteja la pertinència d’incorporar agents del món 
empresarial i els mitjans de comunicació, en tant que actors amb un paper actiu en 
l’Educació per al Desenvolupament. 

Seguidament es presentà una proposta de flux de l’EpD en funció dels diferents 
actors. En aquest sentit es plantejà la necessitat de centrar la ciutadania al centre 
del mapa (en termes d’infants (alumnat, escoltes, nens/es d’esplais), joves 
(inclosos/es estudiants universitaris) i persones adultes, en general) i dibuixar els 
fluxos des del punt de vista de les funcions i capacitats dels actors i no pas des del 
punt de vista de les institucions. Així mateix, s’assenyala la pertinença de 
considerar les mateixes ONGs en tant que entitats destinatàries d’EpD (i no només 
promotores), atès que moltes vegades estan al centre de les campanyes de 
sensibilització. 

Es qüestionà el paper de les universitats en tant que destinataris d’accions d’EpD. 
Es proposa considerar-les també entitats promotores, especialment per la 
importància de la recerca en EpD. 

En relació als centres de recursos pedagògics (CRP) gestionats pel Consorci 
d’Educació (CE), es comentà que hi ha algun especialitzat en temàtica de Pau / 
DDHH però es demanarà al CE orientació al respecte. Així mateix, cal fer un mapa 
més acurat dels fluxos d’EpD a nivell de Districtes. 

En un següent moment es presentà una proposta per anar conduint el debat al llarg 
del procés, des de la perspectiva de les entitats proveïdores o promotores d’EpD i 
des de la perspectiva de les persones i/o entitats beneficiàries. La idea és començar 
a reflexionar en aquesta línia. Si es volen fer arribar les primeres reflexions per 
escrit, TRANS les sistematitzarà. De tota manera, es reprendran al llarg de les 
sessions previstes. 

 

 

Amplia oferta d’activitats, materials i recursos d’EpD

Qui és qui en EpD?

Què es fa?

proveïdors

MAPA D’ACTORS

Quins són els beneficiaris?

receptors

Agents educatius:

− Escoles: Tenim canals 

formals establerts?

− Esplais: hi ha experiències 

en EpD?

− Ciutadania: com ens hi 

aproximem?

− Ens coneixem be entre nosaltres?

− Actuem coordinadament?

− Dupliquem actuacions?

− Tenim destinataris diversos?

− Es genera oferta en funció de 

demandes concretes?

− Tenim una cultura d’avaluació de 

l’impacte de les actuacions?
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Durant el debat de contrast, s’esmenta l’existència d’algun diagnòstic de l’ACCD 
sobre EpD a Catalunya. La Direcció de Cooperació farà les gestions pertinents per 
tal d’obtenir-los. Així mateix, les persones assistents enviaran a TRANS informació 
relativa a d’altres propostes anteriors sobre treball en xarxa, així com indicadors 
d’impacte i de qualitat de les activitats i iniciatives d’EpD. Es proposa convidar 
alguna persona representant de la Comissió pedagògica de la Xarxa d’Escoles 
Compromeses amb el Món i alguna persona d’Intermón.  

D’altres qüestionaments sorgits: 

� Qui dissenya els programes d’EpD? 

� On està el punt de partida? Parteix d’una necessitat expressa?  

� Les entitats, identifiquen el que fan en tant que EpD? 

� Com es comparteix i es gestiona la informació actualment? (actes, iniciatives, 
seminaris, tallers...) 

 

Les passes següents per avançar de cara a la sessió del 20 de gener consisteixen 
en sistematitzar la tipologia d’actuacions d’EpD que es desenvolupen a la ciutat per 
tal de configurar una xarxa d’actuació coordinada. En aquest sentit, es demana a 
totes les entitats participants (inclosa l’Administració) fer un esforç per definir 
breument les següents qüestions: 
 
� Qui som i què fem en EpD? 

� Amb quines entitats hi tenim relació (a diferents nivells de vinculació i 
col�laboraicó) 

� Quines actuacions es desenvolupen en EpD? (sistemàticament, puntuals...)  

 

TRANS es compromet a recollir totes les aportacions que es vulguin fer via 
electrònica abans del 13 de gener de 2011 i sistematitzar la informació. Així 
mateix, ha confeccionat una fitxa per tal de recolzar el procés de reflexió en el si de 
les entitats.  

S’acorda que les federacions faran arribar aquesta iniciativa a les ONGs federades i 
que el procés abastarà el màxim d’entitats possibles. Alhora, la Direcció de 
Cooperació farà del coneixement de TRANS la definició de les bases de la 
convocatòria per a la seva anàlisi. 
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