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GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 

Acta de la quarta sessió de treball 

Dijous 17 de març de 2011 

  

En la quarta sessió de treball del Grup d’EpD es va presentar la nova Directora de 
Cooperació, Laura Mendoza, qui promou una nova ronda de presentacions de les 
persones participants: 

1. Pilar Riesco, Consell Municipal de Cooperació 

2. Emili Carriel, en representació de la FCONGD 

3. Cecilia García, en representació de la FCONGD 

4. Pepa Martínez, en representació de la FCONGD 

5. Francesc Font, en representació de la FCONGDH 

6. Camino Cimarro, Grup Educació per la Pau i en representació de la FCONGP 

7. Marina Perejuan, en representació de la FCONGP 

8. Mireia Cirera, FEDELATINA 

9. Iuren Aldecoa, Ayuda en Acció  

10. Núria González, Fundació Solidaritat UB 

11. Enric Prats, GREM UB 

12. Eva Vendrell, UPC CCD 

13. Agnès Céspedes, ACNUR 

14. Marc Cases, Esplais Catalans 

15. Ruth Bruguero, Avalón 

16. Carme Egler Castillo, Districte Les Corts / Fundació Montblanc 

17. Jordi Arnal, IMEB 

18. Nadja Gmelch, ACUP 

 

Han excusat la seva assistència el representant de Global Play, Carlos Hornstein, el 
representant del Consorci d’Educació, Lluis Vallvé i la representant de la Secretaria 
de la Universitat de la Pau (Mariona). 

La Pilar Riesco, del Consell Municipal de Cooperació fa memòria de l’origen del Grup 
d’EpD del Consell Municipal. El 2009 s’havia creat el grup de treball específic d’EpD 
amb diverses missions, tot i que va centrar el seu treball en la reforma de les Bases 
de la Convocatòria de Subvencions. Aquest treball es va desenvolupar durant el 
2009, el resultat del qual va ser la reforma de les bases vigents fins el 2012. Atès 
que s’havia mantingut la demanda d’oferir un espai de debat i coordinació, des del 
Consell Municipal es va decidir contractar l’empresa TRANS per tal de dinamitzar el 
Grup. 

La nova Directora, Laura Mendoza complementa dient que aquest procés és 
important en la mesura que hi ha participació  per part dels actors implicats. S’ha 
fet un esforç per tal de fer la síntesi de totes aquestes sessions. D’una banda, per 
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promoure un diagnòstic compartit sobre el sector EpD, que pot portar a l’elaboració 
d’un mapa d’actors; d’altra banda, identificar temes susceptibles de debat i 
d’aprofundiment des d’un nivell teòric i pràctic. El que es recomana és aprofitar els 
espais de debat existents en les diferents organitzacions, per exemple Aula, Rosa 
Sensat o el projecte d’Edualter sobre la incorporació al currículum escolar de l’EpD. 
Així mateix, es pretén identificar bones pràctiques en EpD. 

El que es vol obtenir al final d’aquestes sessions és un pla operatiu en el que 
s’identifiqui qui fa què, uns certs fluxos per tal de fer més efectives les activitats 
que es desenvolupen, les principals sinèrgies, casos de bones pràctiques que 
puguin enriquir l’actuació, donar idees i fer una proposta respecte als espais de 
diàleg. 

 

Es demana com s’ha configurat el grup i fet la difusió.  

� Els principals convidats són els membres del Consell, la difusió de les actes s’ha 
fet a través d’un mailing. 

 

A continuació es presentà la intencionalitat del mapa d’actors 

� Està fet a partir de la informació de les fitxes  

� Pretén ser un instrument, no un resultat en ell mateix. És un punt de partida 
per tal de conèixer-nos millor 

� No es tracta de controlar qui fa què sinó que vol ser una eina útil per orientar 
l’acció coordinada: “amb qui puc fer què” 

� El mapa evidencia l’estructura de les relacions de cada entitat i del conjunt 
d’entitats com a element de reflexió: de quina manera podem fer més profitosa 
la tasca en EpD? 

 

S’exposa el mapa d’actors existent com a punt de sortida elaborat per Baobab-
Edualter per a l’ACCD en el marc de l’Estratègia en EpD a Catalunya. 

En primer lloc es presenta el mapa d’articulació institucional i participació a 
través de tres ‘corones’, començant pel nucli (grup de treball per l’EpD del CMCID).  
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Es fan alguns comentaris i esmenes al primer mapa. Entre d’altres suggeriments, 
s’especifica: 

� Món 3 estava citada i es repeteix a la 3a corona 

� Associació Catalana d’Amistat amb el Poble Saharahui no apareix i és molt 
activa en el seu camp 

� Centre d’Estudis per a la Pau JMDelás sí que ha participat al procés (Camino 
assisteix en representació) 

� 4a corona. Actors que promouen idees o activitats per a que d’altres participin 
d’EpD 

� Es torna a plantejar la conveniència d’incloure altres actors que no fan tasca 
específica d’EpD però que d’alguna manera ja estan vinculats, p.e. mitjans de 
comunicació, empreses amb RSC, educació per a la sostenibilitat, etc. Potser 
serà una feina a posteriori però valdria la pena.  

� El representant de l’IMEB indica que IMEB se situaria millor a la Primera Corona 
enlloc del Nucli 

� Laura Mendoza: la proposta del mapa 1 (corones) és una manera d’acotar la 
Ciutat de Barcelona. Són criteris pragmàtics per tal d’identificar actors en actiu.  

� Enric Prats: sorprenen dues coses. Apareixen poques escoles com actors. Això 
reforça l’argument del Rodrigo Barahona (Intermón Oxfam) en el sentit que les 
escoles són considerades en tant que ‘consumidores’ (destinatàries o 
beneficiàries) i no pas com actores. També sorprèn la poca presència dels 
mitjans de comunicació. Cal incloure-les en alguna de les corones perquè són un 
agent educatiu clau.  

� Eva Vendrell especifica que també falten les associacions escoltes. 

� Catalunya Ràdio té un programa específic de Cooperació (Solidaris), i caldria 
que s’inclogués en el mapa d’alguna manera  

� El model de les corones no és prou clar atès que en la tercera corona cauen 
entitats que tenen un paper rellevant dins de l’EpD. 

� Fora interessant elaborar el llistat de les entitats que es troben a faltar.  

� Primera corona: falten ACUP + UPC (EN EL QUADRE VERMELL) 

� Caldrà afinar la darrera corona perquè 27 entitats participants en el Grup d’EpD 
de la FCONGD apareixen disperses i hi haurien d’estar sota el paraigües d’EpD a 
la primera corona.  

� El criteri de les corones és operatiu per tal de fer una foto fixa, sabent que 
s’està reflectint un món dinàmic. La tercera corona, per exemple, podria 
incloure entitats que s’han presentat a la convocatòria tot i que no han estat 
subvencionades, o bé, entitats subvencionades en algun altre moment, etc...  

� Les dades no són per a l’Ajuntament sinó per a totes les entitats que treballen 
en el procés. 

� S’expressen alguns dubtes sobre la idoneïtat del mapa d’actors com a eina que 
ha de millorar la coordinació. Si l’objectiu és identificar les activitats, amb el 
mapa de les corones és suficient. Si l’objectiu és millorar la coordinació... 

� Es fa la proposta de partir de mapes de relació ja existents, reals, elaborats per 
les diferents entitats: així es podria tenir més informació. 
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Es fan algunes propostes metodològiques que podrien millorar la capacitat 
explicativa del mapa:  

• Crear un quadre - matriu  de dos eixos, en el que cada eix recollís cada 
una de les entitats en EpD  i que permetés marcar el tipus de relació que 
cada entitat manté amb la resta 

• Fer el llistat de les entitats que falten i establir un termini per tancar el 
procés 

• Utilitzar un programa de xarxes socials per fer el gràfic 

• Identificar els grans grups aglutinadors (lobbies)  

 

TRANS presenta la proposta de treball del segon mapa d’actors, on es veurien les 
relacions entre entitats en EpD (a nivell de proposta, està en fase d’elaboració). Es 
genera un debat entorn a la qualitat de les respostes de la fitxa i també sobre la 
utilitat final que tindria aquest segon mapa per a les entitats que treballen en EpD.  

Enric Prats comenta que el procés del Grup de Treball en EpD és una oportunitat, i 
que s’ hem fet 4 sessions per arribar on som ara, se sent decebut. S’ha partit d’un 
diagnòstic en el que s’afirma que hi ha descoordinació, i no és cert. No hi ha 
descoordinació, hi ha dispersió. Si l’Ajuntament vol que hi hagi coordinació, demana 
que hi posi els mitjans. Una proposta clara de coordinació és el màster 
interuniversitari en EpD que estan intentant posar en marxa amb altres entitats 

Es fan altres aportacions al debat en relació al mapa d’actors  

� Cal aprofundir en els mecanismes de coordinació i no pas en la foto 

� El punt de vista de l’entitat és diferent: cal recuperar els mecanismes de 
coordinació per a buscar les complicitats.  

� Fer el dibuix del moment actual és innecessari atès que les entitats ja el 
coneixen de manera implícita 

TRANS fa la proposta final de digitalitzar la informació obtinguda a través de la web 
de l’Any Cerdà del CCCB 

Laura Mendoza expressa que des de la perspectiva de la Direcció de Cooperació ha 
de quedar clar que aquest grup es va decidir engegar en el marc del Consell però si 
es valora que aquest esforç no porta enlloc, s’ha de revalorar la necessitat d’aquest 
grup. Si no és profitosa, no cal mantenir-lo.  Aclareix que l’Ajuntament ja posa els 
recursos per a la coordinació, a través de la convocatòria de subvencions (que no 
es modificarà fins el 2012), per exemple, o bé recolzant Edualter en el projecte 
coordinat d’EpD. 

Pepa Martínez en representació de la FCONGD explica que no hi ha hagut 
susceptibilitats per intencions ocultes de l’Ajuntament sinó dubtes i interrogants 
sobre l’objectiu i la metodologia. S’ha volgut arribar a aquest pla operatiu en un 
temps molt curt, quan fa poc moltes entitats no es reconeixien com a EpD. Calen 
més espai de reflexió i metodologies més flexibles, els processos participatius així 
ho requereixen. Es fa la proposta de quedar-se en identificació dels actors, i que 
més endavant ja es podrà arribar a conèixer i comprendre les relacions entre 
entitats. El que s’hauria de preguntar seria, a futur, què ens agradaria fer ... 

Es valora positivament l’existència de l’espai de trobada però resulta estrany que 
s’hagi engegat aquest grup a uns mesos de les eleccions.  

Laura Mendoza explica que el resultat d’aquest grup de treball ha de ser per tot el 
grup, i que per tant cal recuperar les propostes operatives.  
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S’explica que en les sessions de les bases reguladores hi havia igual o menys 
participants i que es van obtenir resultats. Si calen més sessions per obtenir els 
resultats esperats, s’han de fer.  

Finalment, TRANS presenta la proposta per a la 5ena i 6ena sessió del Grup de 
Treball en EpD. Des de la FCONGD es va comunicar que s’estava treballant en la 
mateixa línia. Es buscarà la millor manera de coordinació per tal d’omplir de 
continguts la propera sessió sense solapaments.  

L’objectiu de la cinquena sessió de treball, convocada pel dijous 14 d’abril a les 16h 
(c/Tàpies 1-3, BCN) és identificar casos d’èxit (bones pràctiques) i elements de 
millora en la pràctica d’EpD, així com identificar estratègies pel treball en 
xarxa. La proposta és que cada entitat pugui fer una presentació breu en el marc 
del grup (any de fundació, història, funcionament, volum de personal) tot descrivint 
la seva missió en EpD. Es suggereix descriure la seva millor experiència en EpD, 
així com lliçons apreses i elements de millora identificats, així com les estratègies 
pel treball en xarxa. 

 

� PROPERA SESSIÓ: 14 D’ABRIL DE 2011, 16 – 18h (c/Tàpies 1-3, BCN) 
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