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Catalunya no hi pot renunciar.
Dues legislatures per construir una
política de cooperació d’avantguarda,
dos anys per desmuntar-la.
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Informe de l’AOD de la
Generalitat 2006-2010.
Radiografia d’una aposta clara,
però insuficient.
INTRODUCCIÓ
Al pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any 1986 figura per primera vegada una partida específica dedicada a Ajut oficial al desenvolupament
(AOD). Tanmateix, el reconeixement polític de la solidaritat internacional arribarà a partir de les mobilitzacions ciutadanes el 1994 que reclamen a les administracions local i autonòmica que l’assumeixin com un compromís permanent.
La creació de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament-ACCD
el 2003, l’assignació de partides específiques i els esforços de planificació van
posar els ciments de la nova política de cooperació catalana.
Per la seva banda, la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD,
fundada el 1989, té com una de les seves principals missions el seguiment i la
consolidació d’aquesta política pública. El 2006 va elaborar el I Informe de l’AOD a
Catalunya (2003-2005) per avaluar el seu desplegament i facilitar-ne la comprensió.
Si el primer informe era una aproximació a la realitat de l’AOD catalana i dels
seus principals actors (Generalitat de Catalunya, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament -FCCD-, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona),
aquesta segona entrega se centra únicament en la Generalitat de Catalunya
atès el seu paper rector, i la dificultat d’obtenir les dades actualitzades de les
altres administracions.
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El nou informe, amb dades 2006-2010, plasma l’evolució de la política de cooperació de la Generalitat de Catalunya i permet fer balanç de tota una etapa iniciada
el 2003 amb la creació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament-

analitzat. Les conclusions que es podien treure amb les últimes dades disponibles han incorporat també una valoració inicial de l’acció de Govern més recent,
i les recomanacions que s’inclouen prenen en consideració la nova conjuntura i
s’orienten a la millora de la qualitat i l’impacte de la cooperació catalana.

Com actor fonamental del sistema català d’ajuda al desenvolupament, l’informe
recull algunes accions d’incidència de la FCONGD. Aquest informe no obvia
tampoc els canvis polítics i econòmics que s’han produït des del final del període
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L’any 1986, la Generalitat de Catalunya va incloure per primera vegada en el
seu pressupost una partida específica denominada d’Ajuts al Tercer Món. Des

1. Una oportunitat perduda: creixement significatiu de les
partides pressupostàries però insuficient per arribar al 0,7%
El 59,65% de l’AOD de la Generalitat durant els anys 1986-2010
correspon al període 2006-2010.

ACCD i caracteritzada per un creixement sostingut dels fons de cooperació fins el
2008. En conjunt, els dos informes completen la imatge del primer cicle de la política de cooperació del Govern català, una política jove de recent institucionalització.
L’informe s’estructura en diversos apartats. Primer s’aborda l’anàlisi de l’esforç
pressupostari en Ajut Oficial al Desenvolupament-AOD de la Generalitat, situant-lo en el marc del conjunt de les comunitats autònomes de l’Estat. Segueix
una anàlisi del procés de disseny i desplegament del Pla director d’aquest període, i s’aborda després l’acció dels organismes responsables com ara l’ACCD i
els diferents departaments, a la llum de la coherència de polítiques. Finalment
s’estudien els aspectes més específics de la política pública de cooperació catalana o el que es podrien considerar els seus senyals d’identitat: modalitats,
instruments, actors, sectors i àrees geogràfiques d’intervenció.
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GRÀFICA 1. GRAU DE CONCENTRACIÓ DE L’APORTACIÓ TOTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (1986-2010) (EN EUROS) *
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Al I Informe de l’AOD a Catalunya (2003-2005) ja s’indicava que el major augment de l’AOD catalana entre 1986 i 2006 corresponia a 2004-2006; aquests
tres anys acumulaven el 48,7% del total1. Aquesta progressió dels recursos es
manté per al període 2007-2010.

d’aleshores, l’evolució dels recursos destinats a Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) ha estat creixent.

1.1. L’AOD de la Generalitat en el marc de la cooperació descentralitzada
autonòmica.
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La majoria de comunitats autònomes han experimentat forts creixements de
l’AOD durant el període 2006-08, però al 2009 s’inicien les disminucions. Entre
les comunitats que retallen recursos, Catalunya figura com a la tercera (-8,1%)
després de la Comunitat Valenciana (-39,6%) i Canàries (-13,4%).Tot i així, algunes

En termes absoluts, l’AOD del Govern català és la segona major aportació
d’AOD de la cooperació descentralitzada, després de l’AOD del govern andalús.
L’AOD de la Generalitat ha suposat el 15% del total de l’AOD de la cooperació
descentralitzada de totes les comunitats autonòmiques entre 2005-2010. Tanmateix, l’AOD per càpita i el percentatge de l’AOD sobre el pressupost que
destina l’administració catalana, es situa per sota de la mitjana de la resta de
comunitats autònomes. (VEGEU TAULA 2 I TAULA 3 ANNEX)

Informe de l’AOD a Catalunya, 2003-2005, FCONGD, pàg. 23, taula 1

El 59,65% de tota l’AOD de la Generalitat durant el període 1986-2010 es desemborsa durant els anys 2006-2010. Tanmateix, el 2008 representa un punt
d’inflexió per a l’AOD de la Generalitat a partir del qual el seu volum disminuirà.

1

CATALUNYA

CA 2005

CA 2006

GRÀFICA 2. AOD PER CÀPITA DESTINAT PELS GOVERNS AUTONÒMICS (2005-2010) **
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Al 2010 continuen les disminucions de l’AOD. Destaquen les retallades de
Cantàbria (-65,1%), Múrcia (-53,9%), Comunitat Valenciana (-40,6%), Balears
(-33,9%), Canàries (-25,7%) i Andalusia (-18,8%). Catalunya manté la seva AOD
al 2010 (-1%), però al 2011 encapçala el rànquing de les retallades (-55%).

comunitats mantenen el creixement respecte al 2008, destacant-se el 51,6% d’Extremadura, el 24,5% de Galícia o els 15% de Castella-Lleó i Castella-La Manxa.

d’ONGD, on ha treballat per situar temes propis rellevants com el seguiment
de la cooperació municipal. La FCONGD ha acollit el novembre de 2011 la 9ª
trobada de coordinadores autonòmiques d’ONGD a Barcelona.

La FCONGD estima però que una agenda tècnica i política pròpies no són incompatibles amb la coordinació i per això ostenta la vicepresidència segona
de la CONGDE, en representació del Grup de coordinadores autonòmiques

1.2. El 0,7% de la Generalitat

La senda progressiva de creixement de l’AOD entre el 2006-2008
s’estronca al 2008 i ens allunya de l’assoliment del 0,7%.

“L’Administració de la Generalitat ha d’augmentar gradualment les aportacions
destinades a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional fins

Tot i l’important volum en termes absoluts, quan comparem l’esforç relatiu de
l’Administració catalana respecte d’altres comunitats autònomes en quant al
seu pressupost consolidat o el PIB per càpita, es constata que la seva AOD es
situa en un nivell per sota de la mitjana estatal. (VEGEU TAULA 4 ANNEX)
En conjunt, malgrat l’increment sostingut dels recursos, no s’han aprofitat els
anys de bonança per situar Catalunya entre les cinc comunitats autònomes
que destinen per sobre de 10€ persona/any. Al 2008, any de màxim volum de
l’AOD de la Generalitat, nou comunitats autònomes que no tenien el règim de
finançament de les comunitats forals, estaven per sobre de Catalunya. No es
tracta, doncs, d’una qüestió de nivell de riquesa o règim de finançament sinó
de voluntat política.

a assolir l’aportació del 0,7% dels seus ingressos corrents incondicionats2, en
els pressupostos per a l’any 2010, com a màxim”.

D’ençà l’aprovació de la Llei de cooperació al 2001, els diferents governs, independentment del seu signe polític, s’han compromès en l’assoliment del
0,7%. A la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
(Disposició addicional tercera) referent als recursos de l’Administració de la
Generalitat destinats a la cooperació al desenvolupament, consta:

La coordinació en el sistema d’ajuda afavoreix l’eficàcia

2
Els ingressos corrents incondicionats de què parla la Llei de cooperació equivalen a dir ingressos propis no finalistes o
ingressos no financers (recursos generals).
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Al 2007 s’aprova al Parlament el Pla Director de cooperació 2007-2010 que
preveia assolir el 0,7% dels ingressos corrents incondicionats als pressupostos
del 2010. Això exigia que el volum dels ingressos corrents incondicionats es
mantingués al mateix nivell del 2007 (0,272%) i es respectés l’atribució pressupostària establerta al Pla Director (VEGEU TAULA 6 ANNEX).

Que Catalunya disposés del segon major pressupost de cooperació no s’ha traduït en iniciatives de lideratge sobre el conjunt de les comunitats autònomes, en
el marc de la Comissió Interterritorial de Cooperació o la Conferència Sectorial,
ens que apleguen les direccions generals de cooperació de les 17 comunitats
autònomes. Malgrat que la coordinació i complementarietat amb les polítiques
estatal i autonòmiques de cooperació per fer més efectiva la cooperació són
exigències derivades del principi d’harmonització recollit a la Declaració de París,
subscrita per l’ACCD, i recollides als principis ordenadors de la Llei de cooperació
catalana (coordinació, col·laboració i cooperació), els esforços han estat mínims.
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Per al 2008, la previsió inicial del Pla director 2007-2010 per a l’AOD de la Generalitat era de 82 milions d’euros. Tanmateix, el canvi del cicle econòmic degut
a la crisi immobiliària va suposar que recaptés menys impostos. El Govern va
buscar una formula que la FCONGD va considerar una manera encoberta de
retallar el pressupost: dels 67,4 milions d’euros acordats per al 2008, 14.360.000
(el 21%) serien crèdits reemborsables, és a dir, diners que l’ACCD prestaria
amb retorn i que, al mateix temps, rebria prestats. Finalment aquesta partida
de crèdit reemborsable no es va aplicar després que el sector s’organitzés a
través de la Plataforma contra l’Ajut reemborsable.
El pressupost del 2009 va significar un nou incompliment del compromís
d’avançar cap al 0,7% i, en concret, es va traduir en una disminució, respecte
al 2008, del 7,4% dels recursos del capítol 4 (Transferències corrents) que inclou
els recursos per convocatòries, cooperació directa i multilateral. Al pressupost
del 2010 es va intentar aplicar una retallada de més del 20% dels recursos de
cooperació adduint la disminució recaptatòria i la crisi econòmica. Novament,
gràcies a la mobilització del sector, el govern va acordar fer una autoesmena
a la Llei de Pressupost del 2010 per mantenir el mateix muntant pressupostari
de l’ACCD al 2009 per al 2010 (49 milions d’euros). Finalment el pressupost per
al 2010 va quedar en 38.336.765,27€3, però es va produir una sobreexecució i
el pressupost executat finalment per l’ACCD va ser de 42.585.122€4.
Si analitzem el període 2006-2010 amb les dades executades d’AOD5, el percentatge d’AOD respecte als ingressos corrents incondicionats ens mostra
3
Ingressos totals disponibles de l’ACCD al 2010. Dades facilitades per l’ACCD.
4
Dades facilitades per l’ACCD.
5
Vegeu la taula 7 als annexos.
Els pressupostos de la Generalitat es publiquen al DOGC i representen els ingressos i despeses dels departaments del Govern i els
fons no departamentals. També s’hi incorporen els estats de les despeses del Parlament i dels organismes estatutaris i consultius
que no disposen de pressupost propi. El pressupost consolidat del sector públic de la Generalitat és la suma dels següents
pressupostos: Generalitat, Servei Català de la Salut, Entitats gestores de la Seguretat Social (ICS + ICASS), Entitats Autònoms
Administratius, Entitats Autònomes comercials i financeres, Entitats de dret públic, Societats mercantils, Consorcis i Fundacions.
6
Vegeu la taula 7 als annexos. El pressupost total consolidat del sector públic de la Generalitat es publica al web del
Departament d’economia i finances.
7
PIB Catalunya (2010) 208.245 M€. Font Idescat.

l’incompliment de l’escenari de creixement previst al Pla Director 2007-2010
(aprovat pel Parlament de Catalunya), no solament en xifres absolutes, el que
seria explicable per raó del descens dels ingressos per tributs propis de la

Generalitat, sinó també en termes relatius. A aquest incompliment s’afegeix el
del mandat legal (Llei de cooperació 26/2001) d’assolir el 0,7% dels ingressos
corrents incondicionats al 2010.

A la TAULA 7 (VEGEU ANNEX) es mostra la medició del 0,7% sobre diferents bases:
ingressos propis, pressupost total consolidat i el PIB català. Com s’observa, hi
ha un constant increment de recursos, al llarg dels anys, del pressupost total
consolidat, i no així dels ingressos corrents incondicionats o el PIB.

Entre el 2006-2010 l’augment dels recursos de l’AOD de la Generalitat suposa
un creixement del percentatge de l’AOD sobre els ingressos propis, passant
del 0,272% (2006) al 0,301% (2010). Aquest percentatge augmenta, mentre que
l’AOD disminueix en termes absoluts a partir de 2008, ja que la disminució
dels ingressos no financers incondicionats de la Generalitat és superior a la
disminució del pressupost de la Generalitat.

Acabar amb el ball de xifres: una nova manera de calcular el 0’7

Atès que el volum d’ingressos no financers només es coneix a final de l’any
d’execució, mentre que el pressupost de la Generalitat és públic des de començaments d’any, i amb l’objectiu de millorar la transparència i la previsibilitat
de l’AOD de la Generalitat, la FCONGD va proposar el 2010, en el marc de l’elaboració del Pla Director 2011-2014, calcular el 0,7% sobre el pressupost total
consolidat del sector públic de la Generalitat6, sense renunciar a l’assoliment
del 0,7% del PIB de Catalunya.

FCONGD

6

Com a exemple, el pressupost total consolidat del sector públic de la Generalitat al
2010 (pressupost total menys despeses consolidables) va ser de 39.699.300.000€7.
El 0,7% d’aquest pressupost seria de 277,9 milions d’euros. Per al mateix any, el
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0,7% del PIB català serien 1.457,7 milions d’euros (0,7% de 208.245 M€8), cinc vegades més que el 0,7% del pressupost total consolidat de la Generalitat.

2. Pla Director de cooperació 2007-2010: sobreplanificació,
retallades i poca participació
Un pla director molt ambiciós amb un discret desplegament:
30% realitzat sobre la previsió inicial
2.1. Un procés d’aprovació no exempt de conflicte
La crisi del Govern del Tripartit a finals d’abril de 2006 suposa un canvi de
direcció política a l’ACCD que cau al bell mig de l’elaboració del Pla Director
2007-2010. La incertesa sobre el futur d’aquest Pla, quant a la seva aprovació
i execució, fruit de la indefinició política durant la fase final d’elaboració, es
reflecteix en el document final: es va evitar fixar percentatges, acotar o aprofundir en temes que poguessin constrènyer les accions futures.
Durant el procés d’elaboració del Pla Director, la FCONGD com a principal interlocutor de la societat civil, va tenir un gran protagonisme per la seva defensa
dels consensos assolits en el Consell de cooperació i la demanda de concreció
dels continguts per evitar la discrecionalitat, davant uns partits polítics que
primer van apostar per l’ambigüitat dels textos i, després, els van modificar
fora dels espais sectorials amb participació ciutadana.
Les eleccions de novembre de 2006 confirmen la reedició del Govern Tripartit, i ERC ocupa de nou el departament de Vicepresidència el qual exerceix
les competències en matèria d’acció exterior a través de la Secretaria d’Afers
Exteriors. Pel decret 633/2006 de 27 de desembre de funcions i estructura de
la Secretaria d’Afers Exteriors es crea la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament i Acció Humanitària de la qual depèn l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.

Al juny de 2007 el text del Pla director consensuat al setembre de 2006 en el
marc del Consell de Cooperació de la Generalitat, on participen els diferents
actors de la cooperació, va entrar a tramitació al Parlament i allà va patir sen-

sibles modificacions a partir de les esmenes que van incorporar els grups
polítics. De manera paral·lela al Consell s’havia habilitat un espai perquè els
partits polítics amb representació parlamentària fessin les seves aportacions al
document. La FCONGD va defensar el text inicial de consens i va alertar sobre
els canvis introduïts pels grups parlamentaris fora de l’espai de negociació prefixat, i en particular sobre els canvis fets en relació a la distribució de recursos,
la reobertura de les prioritats sectorials i geogràfiques, i la vinculació entre les
polítiques exterior i de cooperació de la Generalitat.

Pel que fa als recursos, la FCONGD, en la línia de promoure una cooperació
més transformadora, havia apostat per impulsar els objectius transversals
(drets humans, empoderament de les dones i la sostenibilitat mediambiental)
i dotar-los d’una major atribució pressupostària, la qual cosa permetria a la
cooperació catalana avançar més enllà dels drets socials bàsics i les capacitats
productives. Així, l’acord inicial establia que cadascun dels objectius estratègics
rebrien anualment un 7% mínim dels recursos de la línia estratègica de desenvolupament tret dels objectius de drets humans i apoderament de les dones

que per demanda de la FCONGD, assolirien el 15% anual al 2010. Aquest acord
es va veure amenaçat en el tràmit parlamentari per una esmena dels partits
que pretenia igualar tots els objectius estratègics amb un 7% mínim anual.

7

Igualment, i per tal de garantir un avanç coherent i equilibrat dels diferents
agents públics i privats, s’havien consensuat els percentatges de recursos per
a les quatre modalitats d’actuació9, i la part percentual específica per a les
ONGD. Aquest acord també es va veure amenaçat quan els partits van plantejar suprimir els percentatges consensuats el que, a la pràctica, obria la porta

FCONGD

9
Cooperació bilateral d’iniciativa directa de la Generalitat, cooperació bilateral en concertació amb d’altres agents,
cooperació bilateral a iniciativa d’altres actors (on s’inclou les ONGD) i cooperació multilateral.
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a la vulneració dels compromisos o a la discrecionalitat en la distribució dels
recursos per a les diferents modalitats.
Cal fer esment, de manera particular, de l’esmena del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya que al text final del Pla director va introduir la frase: “la missió i
la finalitat últimes de la cooperació per al desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya, en el marc de la política exterior catalana...”.Aquesta esmena, en absolut
menor, vinculava la cooperació catalana amb la política exterior del Govern, mentre
el Codi ètic i de conducta de la FCONGD s’aferma en “la negativa a fer de la cooperació un instrument de prestigi dels estats o de les administracions públiques”.
La FCONGD va desplegar una intensa activitat d’incidència, amb reunions amb
les diferents forces polítiques. Finalment el 5 de juliol de 2007 el Parlament
aprova el Pla Director 2007-2010 que incorpora bona part de les esmenes dels
partits polítics. Tot i aconseguir el manteniment d’algunes propostes com ara
els percentatges per objectius estratègics o l’augment percentual dels recursos per EPD, el fet de no haver assolit un bon nivell de concreció va suposar
traspassar moltes atribucions al Consell de Cooperació de la Generalitat, òrgan
que, cal recordar, té caràcter consultiu. El Consell hauria de definir criteris (l’AOD
multilateral), estratègies (avaluació, país prioritari, EPD), instruments (codesenvolupament) i encarregar-se del seguiment de qüestions com l’elaboració dels
indicadors de transversalitat o la coherència en les pràctiques de l’administració.
A més, la llista final d’actuacions de cooperació prioritàries s’hauria de definir
als plans anuals. Totes dues circumstàncies complicarien l’execució i el seguiment d’aquest Pla director i la tasca de planificació s’estendria pràcticament a
tot el període, afectant l’agenda i els espais de treball de tots els actors.
2.2.Tres plans anuals de retallades progressives
L’incompliment del compromís pressupostari en els plans anuals de 2008, 2009
i 2010 han portat la FCONGD a abstenir-se o votar en contra de l’aprovació dels
diferents plans anuals.

Els pressupostos de la Generalitat per l’any 2008, atès la disminució dels ingressos per l’alentiment general de l’economia, redueixen la partida de despesa d’alguns departaments, però introduint-hi, per compensar-ho, una partida

disponible per a realització de préstecs. Una partida que en el cas de l’ACCD
estava computada com AOD: en concret es proposava que un 21% (14.360.000
euros) del pressupost de l’ACCD per desplegar el Pla anual 2008 fos ajut reemborsable, és a dir, crèdits (retornables) i no de donacions.

La Taula d’ONG de Catalunya–TOC formada per les federacions d’ONG de Pau,
Drets Humans i Desenvolupament, i les coordinadores territorials d’ONG de
Catalunya, a iniciativa de la FCONGD, va acordar rebutjar l’instrument de l’ajut
reemborsable. S’adduïa el retrocés en la qualitat de l’ajut quan la majoria
dels països aposten només per les donacions dins l’AOD i creava un perillós precedent ja que cap altra agència de cooperació descentralitzada oferia
ajut reemborsable. Aquest instrument, a més, no es va debatre en el procés
d’elaboració del Pla anual i suposava camuflar l’incompliment de l’escenari
econòmic del Pla.

Al text final del Pla anual 2008 aprovat pel Consell de cooperació no manifesta
un rebuig conceptual al crèdit com a instrument de cooperació sinó que ex-

pressa l’oposició que s’executi una proporció tan alta en forma d’ajut reemborsable com la que preveu el pressupost. A més, davant del temor pel possible
incompliment de l’escenari econòmic del Pla director; demana que en cas
d’utilitzar-se l’instrument de l’ajut reemborsable només es pugui fer d’acord
amb els criteris consensuats en el si del Consell de Cooperació, i que tota la
part que no s’executi com a préstecs, el Departament d’Economia autoritzi
executar-la com a donació.

FCONGD
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La FCONGD era contrària a l’aprovació d’aquest text i, a la reunió del Consell
de 25 de gener de 2008, va demanar al president del Consell que es votés sobre la totalitat del text del Pla anual. Tanmateix, el president, amb l’objectiu de
treure endavant el Pla anual, va acordar, desestimar la demanda i procedir a
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decidir abstenir-se.

una votació separada: d’una banda el punt “Instruments i actors”, on s’inclou
la referència a l’ajut reemborsable i on la Federació va votar en contra, i, per
una altra, el contingut restant del Pla anual 2008 on finalment la Federació va

per sobre del mínim fixat del 7%), i les convocatòries ja havien estat aprovades
pel Consell d’Administració de l’ACCD.

Per acabar el període, el pressupost del Pla anual 2010 anunciava una retallada
de més del 20% dels recursos de cooperació adduint la disminució recaptatòria
i la crisi econòmica. Tal i com ja s’ha explicat (apartat 1.2) la mobilització de
les ONGD va portar el govern a fer-se una autoesmena a la Llei de Pressupost
del 2010 per, com a mínim, mantenir el pressupost de 2009 de l’ACCD.

La manca de receptivitat del Govern (no s’accepta cap de les esmenes de la
FCONGD) i la incongruència que suposa que el Consell d’Administració aprovi
les convocatòries abans d’aprovar-se el Pla Anual, el que qüestiona de facto
el treball del Consell de cooperació i la seva poca capacitat de participar en
el disseny de les polítiques de cooperació, fan que la FCONGD voti en contra
del Pla anual 2009.

Atès que el desenllaç no va ser concloent, el mes de febrer de 2008 les ONG
van crear la Plataforma contra l’ajut reemborsable10 per aturar l’ús dels crèdits
reemborsables i durant tot l’any es van dur a terme reunions amb els representants dels partits amb representació parlamentària amb l’objectiu d’evitar
la seva incorporació al pressupost del 2009. El treball de la plataforma va aconseguir que al desembre de 2008 el Govern hi renunciés amb la incorporació
d’una resolució, en el marc del debat de política general en matèria d’Afers
exteriors, mitjançant la qual s’assegurava que l’ACCD no utilitzaria mecanismes
de cooperació reemborsable fins que no s’assolís un consens entre tots els
actors de la cooperació catalana.

El calendari de desplegament dels instruments de planificació, seguiment i
avaluació del Pla Director 2007-2010 (VEGEU TAULA 8 A L’ANNEX), preveia la rea-

FCONGD
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Finalitzat el període, s’hauran fet dues estratègies país prioritari (Nicaragua i
Colòmbia), l’estratègia de codesenvolupament, les directrius d’avaluació, les
directrius de gènere, els criteris multilaterals (de manera incompleta) i s’haurà
començat l’estratègia d’EPD.

lització d’11 estratègies de país prioritari; l’estratègia de codesenvolupament;
els criteris multilaterals; les directrius d’avaluació; tres avaluacions de país
(Colòmbia, Senegal i Moçambic); l’estratègia d’EPD; les directrius de gènere;
les directrius de governança; les directrius de sostenibilitat; l’anàlisi de la Llei
de cooperació i els decrets d’acompanyament; i la proposta de reforma de la
Llei de cooperació.

2.3.El balanç del desplegament del Pla director 2007-2010

En aquell mateix moment però, i durant el procés d’elaboració del Pla anual
2009, el sector té coneixement de la reducció del pressupost per a convocatòries (7,4% menys respecte al 2008) i de la supressió, per dificultats pressupostàries, de la modalitat de Programes, i de l’eliminació dels sectors de
salut, aigua i enfortiment de les capacitats productives, de la convocatòria de
projectes, mentre altres partides del departament de Vicepresidència, del qual
depèn l’AOD, augmentaven els seus recursos.
Des de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària s’al·leguen raons pressupostàries i tècniques: s’han superat amb escreix
els percentatges marcats al Pla Director d’atribució de recursos per als sectors
de salut i capacitats productives (el 30,52% i el 24,13% respectivament, molt
10
La Plataforma estava constituïda per Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans; Federació Catalana d’ONG per la Pau;
Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme; Coordinadora d’ONG i Altres Moviments Solidaris
de Lleida; Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament, la Defensa dels Drets Humans i la Pau de Tarragona, la Federació
Catalana d’ONG per al Desenvolupament i la Campanya Qui deu a Qui?
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A l’octubre de 2007 s’inicia la modificació del decret 105/2003 que regula els
òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei de cooperació. La modificació suposa l’ampliació del Consell de cooperació de 24 a
39 membres. Aprofitant aquest augment de membres, la FCONGD va demanar
l’ampliació de les funcions del Consell de cooperació i la inclusió de una dona
especialista en gènere, com a experta. Les propostes de la FCONGD no van ser
acceptades i, tot i que al 2012 s’ha reprès el procés de modificació del decret,
a data de 15 de maig de 2012 encara no s’havia aprovat la seva modificació
per la qual cosa el Consell continua comptant amb 24 membres, junt amb la
presència amb veu, però sense vot, de representants de les Coordinadores
d’ONGD de Lleida i Girona.

a corregir les desviacions i recolzar les organitzacions socials.

Esmentar a la introducció que a Colòmbia, com a país amb democràcia formal però amb greus violacions dels drets humans, la cooperació ha d’ajudar

Al març de 2009 es va aprovar l’Estratègia País Prioritari–EPP Nicaragua. A
més, entre els mesos de març i juliol de 2009 es va iniciar l’elaboració de l’EPP
Colòmbia que va ser finalment aprovada el juliol de 2010. La FCONGD va participar via Taula catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia, de la qual
forma part, i les seves propostes van ser recollides al document final:
-

-

Prioritzar les intervencions en drets humans, enfortiment del teixit social i
governabilitat, apoderament de les dones i construcció de la pau.

Les Estratègies País Prioritari -EPP- defineixen les prioritats d’actuació sectorial
i territorial a més dels processos, les modalitats de cooperació, l’establiment
d’aliances amb altres actors i els recursos que s’hauran de destinar per al període 2010-201411. Aquestes estratègies permeten identificar i coordinar els actors
que operen a cada país, però cal ajustar els aparells de planificació a la realitat
econòmica. Tal i com s’aprecia a la taula 9, ambdues estratègies disposen de
finançaments modestos. Entre el 2007-2010, el finançament promig anual a

Nicaragua girava entorn dels 2,6 milions d’euros i, a Colòmbia, entorn els 2,7
milions d’euros, dels quals el 29% eren beques del Comissionat d’Universitats i
Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. En el cas concret

de Nicaragua i Colòmbia, la burocratització que suposa tot aquest procés de
planificació no sembla justificada atès el volum modest de recursos destinats
a aquests països. (VEGEU TAULA 9 A L’ANNEX)

Pel que fa a l’Estratègia de codesenvolupament, a finals de juliol de 2008,
l’ACCD va convocar una sessió per presentar un primer document sobre codesenvolupament elaborat per Rafael Grasa, el Llibre Verd del Codesenvolupament, i es van fer cinc sessions de presentació (Barcelona, Vic, Girona, Tortosa
i Lleida), les relatories dels quals van distribuir-se al gener de 2009. A principis
de març de 2009 es van presentar els lineaments estratègics de codesenvolupament, i el primer esborrany de l’Estratègia de codesenvolupament es va
lliurar el 4 de maig, amb un termini de 14 dies per fer-hi esmenes. El procés va
estar marcat per una certa precipitació, poc justificable atès l’insuficient nivell
de debat sobre el tema, a Catalunya, mentre a comunitats amb processos parallels, com el País Basc, previ a l’elaboració de l’estratègia s’havia realitzat un
diagnòstic de les visions i necessitats de les persones immigrades i els diferents
actors vinculats, en el marc d’un procés aprofundit i d’àmplia consulta12. La

FCONGD, entenent que el sector no estava madur per al debat, es va abstenir
en l’aprovació de l’estratègia, al Consell de Cooperació. Amb anterioritat a la
convocatòria de codesenvolupament del 2012, conjunta amb la d’Educació per
al Desenvolupament, només hi hagut una convocatòria de subvencions al 2010.

10

L’Estratègia de cooperació multilateral va ser encarregada per l’ACCD el maig
de 2008, a José Antonio Sanahuja, investigador de l’Instituto Complutense

11 Estratègia País Prioritari Colòmbia 2010-2014, ACCD, pàg.7.
12 ALBOAN - Ellacuria Fundazioa, “El desarrollo que queremos. Visiones desde los colectivos de personas inmigrantes en
la CAPV”, Bilbao, abril 2011. A Catalunya el precedent de l’estratègia de codesenvolupament és el Congrés coorganitzat entre
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l’IEMED i la UAB sobre codesenvolupament al 2005, els tallers del Fons Català i les jornades anuals a Lleida per presentar
experiències de diferents col·lectius.
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socioeconòmic dels ens o col·lectius beneficiaris.

de Estudios Internacionales -ICEI-, que va presentar a l’abril de 2009 un document que no concretava ni les intervencions, ni els actors, ni els països, ni
els resultats perseguits en clau de desenvolupament polític, institucional, o

Quant a les Directrius d’equitat entre les dones i els homes en la política pública de cooperació al desenvolupament, el Pla director 2007-2010 incorpora
tres objectius transversals (gènere, governabilitat i drets humans i sostenibi-

Vegeu la Declaració de Maastrich del Congrés Europeu sobre l’educació global (17.11.02), la conferència europea sobre
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sensibilització i educació per la solidaritat nord-sud, Brussel·les 19-20 maig 2005, la conferència europea sobre EPD, Hèlsinki 3-4
juliol 2006 i la contribució de l’EPD i la sensibilització al desenvolupament (2007), entre d’altres.

13

Al novembre de 2008 l’ACCD va encarregar un estudi d’opinió sobre la cooperació al desenvolupament tal com havia demanat la FCONGD per tal de

negociació del Pla director 2003-2006 la FCONGD demanava un salt qualitatiu
en Educació per al desenvolupament-EPD i la seva materialització, entre d’altres, en l’elaboració d’una estratègia que la definís de manera participada, tal
i com recomanava la UE13. Les ONG demanaven també la creació d’una taula
de concertació d’actors, tot partint d’un diagnòstic sobre l’EPD a Catalunya.

La inclusió de l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament dins el calendari de desplegament del Pla director va generar grans expectatives. Des de la

El procés d’elaboració de les Directrius d’equitat es va iniciar a l’abril del 2008,
es van aprovar al setembre del 2010 i es van presentar al novembre de 2011.
Aquestes directrius contemplen tres àmbits d’actuació: estratègic, operatiu
i institucional. L’àmbit estratègic promou el diàleg i la interlocució entre els
diferents actors de la cooperació del Nord i del Sud. L’àmbit operatiu pretén
transversalitzar el gènere en l’execució de la política de cooperació i en tot
el cicle de projectes. Finalment, l’àmbit institucional contempla una de les
demandes més recurrents de la FCONGD, la necessitat de donar suport als
canvis intraorganitzacionals proequitat dels agents de la cooperació catalana.
En conjunt, el text final inclou més de 50 directrius i 200 actuacions.

litat mediambiental) que s’havien d’operativitzar mitjançant l’elaboració de
directrius. En el període d’execució del Pla director, només s’han elaborat les
Directrius d’equitat.

El procés de consulta va mostrar greus deficiències com demostra el fet que es
demanessin aportacions, sense que hi hagués informació prèvia de les intervencions de l’ACCD en cooperació multilateral, ja que les memòries de cooperació
de 2005 i 2006 van aparèixer el 2008. La FCONGD va demanar que previ a l’elaboració de l’estratègia es realitzés un informe d’avaluació de les intervencions
subvencionades. Per altra banda, aquesta estratègia està incompleta ja que a
l’apartat d’implementació s’especifica que s’elaboraran una sèrie de subproductes (dictamen sobre els instruments jurídico-administratius, documents d’identificació d’oportunitats i el manual d’ús) que alimentaran l’exercici de programació
anual. Així doncs, al Consell de cooperació, la FCONGD va supeditar l’aprovació
del document a l’elaboració dels subproductes que concretessin l’Estratègia.
L’any 2010, a més de l’Estratègia País Prioritari -EPP- Colòmbia, es van aprovar
les Directrius d’avaluació de la política de cooperació al desenvolupament i
les Directrius d’equitat entre les dones i els homes en la política pública de
cooperació al desenvolupament.
Les Directrius d’Avaluació de la Política de Cooperació al Desenvolupament
iniciades a l’octubre de 2007, i en suspens durant tres anys, es van reprendre
al juny de 2010 i van ser aprovades a l’octubre de 2010. Per demanda de la
FCONGD es va perllongar el període de presentació d’esmenes fins al mes de
setembre de 2010. En el procés es va trobar a faltar un diagnòstic de l’estat de
la qüestió de l’avaluació a Catalunya, acompanyat de la difusió de les avaluacions i consultories encarregades per l’ACCD des del 2003. La Generalitat va
aprovar les directrius sense incloure-hi les recomanacions de la FCONGD que
demanaven major transparència i divulgació dels estudis, informes i assessories encarregades per l’ACCD.
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disposar d’un diagnòstic que servís per dissenyar bons projectes i establir
línies d’avaluació a posteriori. Aquest estudi tenia com a objectiu valorar el
grau de coneixement de la societat catalana sobre la cooperació catalana.

estudi sobre línies directrius d’EPD a Hegoa, un centre d’investigació del País
Basc, amb poc coneixement de la realitat de l’EPD a Catalunya.

La sensació de participació formal, la dilatació en el temps del procés i l’existència de dos estudis de consultories diferents van anar generant una gradual
pèrdua de confiança dels actors en el procés. Finalment, la Direcció General
de Cooperació, l’octubre de 2010, va anunciar la impossibilitat de finalitzar-la
dins del termini de la legislatura del Govern Tripartit.

Com al 2007, al 2011 el procés d’elaboració del nou pla director ha estat condicionat per la celebració de les eleccions autonòmiques, la qual cosa restava
voluntat de consens i concreció per part dels diferents partits amb possibilitats de guanyar les eleccions i per tant d’aplicar el pla director que sortís
aprovat. Per tal d’evitar “l’acció lliure dels partits” en aquestes situacions i les
falses expectatives, la FCONGD considera necessari desmarcar l’aprovació
dels plans directors dels cicles electorals introduint la possibilitat de períodes
de planificació de sis anys, la qual cosa permetria, a més, fer una avaluació a
mig termini que fos rellevant. Igualment demana que es prioritzin els acords

Les dificultats de planificar en funció de les legislatures

La publicació dels resultats d’aquest estudi d’opinió, al maig de 2009, va significar l’inici de tot un procés que va començar amb la contractació d’una empresa
consultora externa (Baobab-Edualter) encarregada d’elaborar un document de
bases i fer un primer esborrany de l’Estratègia d’EPD. A partir de novembre de
2009 es va constituir un grup ad hoc format per una trentena d’actors -entre ells
la FCONGD- que havia de ser el ‘grup de referència’ per consultar i operativitzar
els resultats que la consultora obtindria d’entrevistes i de tallers territorials.
Malauradament la comunicació de l’ACCD amb el grup ad hoc va resultar poc

assolits al Consell de cooperació, espai referencial de discussió dels actors de
la cooperació per l’elaboració del pla director.

La FCONGD va valorar molt positivament aquesta iniciativa, tot i que, per a
futures propostes, es recomanen processos més participatius a l’hora d’orientar el contingut de l’enquesta ja que s’observà un biaix de moltes preguntes,
sobretot aquelles referides a la valoració de la gestió de la cooperació per part
de la Generalitat. Malgrat això, entre les conclusions de l’estudi un 88,8% de
les persones enquestades creu que la Generalitat ha d’impulsar l’EPD “és a dir,
donar a conèixer entre la ciutadania aquelles accions que es fan en l’àmbit de
la cooperació catalana”14.

fluïda: convocatòries realitzades amb poc temps o postposades i on tampoc
s’enviaven els documents a discutir amb l’antelació suficient.

ACCD, revista Cooperació, nº 36, juny 2009, pàg. 4. L’article entén l’EPD com una rendició de comptes.

12

La realització de l’Estratègia es va solapar amb el procés d’elaboració del Pla
director 2011-2014. L’ACCD va superposar agendes i reunions del procés d’elaboració de l’Estratègia d’EPD, amb la negociació de la línia estratègia d’EPD
i capacitats del nou Pla director, el que va generar molta confusió 15. Parallelament, l’estudi de la consultora es va congelar i es va encarregar un altre

14
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Un altre element a tenir en compte és la qualitat dels processos participatius
en l’elaboració de les eines de planificació. De manera genèrica, els diferents
actors implicats han apreciat dues mancances: la falta de diagnòstics previs de
l’estat de la qüestió i, per una altra, el fet que hagin estat molt dirigits, centrats
en sessions de presentació d’informació i no tant sessions de treball. De cara
a un nou cicle planificador cal tenir-ho en compte per tal d’aprofitar aquests
moments per a difondre l’estat de la qüestió, formar els actors i construir de
manera col·lectiva el discurs, el coneixement i la pràctica dels actors de la
cooperació a Catalunya.

15
La FCONGD va expressar mitjançant carta (novembre 2009) i en reunions amb la DGCDAH i l’equip tècnic coordinador de
l’ACCD (maig 2010) aquesta preocupació i desacord amb el procés.
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3. Organismes d’execució i control: la coherència de polítiques
de desenvolupament com assignatura pendent
L’increment dels fons entre el 2003-2010 beneficia principalment l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) dins del departament de
Vicepresidència, que rep el 70,95% del total de l’ajut executat, i en segon lloc
els organismes que gestionen les beques i ajuts universitaris (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca -AGAUR-, Direcció General de Recerca,
Direcció General d’Universitats i Comissionat d’Universitats i Recerca) depenent del Departament d’Empresa i Ocupació amb un 12,86%. Segueix l’ACC1Ó,
incorporada també des del 2006 al departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, amb un 3,97% i l’IEMED integrat dins del departament de Vicepresi-

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ANY

104

91

79

54

43

29

17

NOMBRE DE PERSONES

TAULA 11: EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES TREBALLADORES A L’ACCD (2004-2010)

2010
Font: Dades facilitades per l’ACCD

dència amb un 1,94%. S’observa una tendència a la concentració dels recursos
ja que aquests quatre organismes apleguen el 89,72% dels fons de l’AOD de la
Generalitat entre 2003-2010 (VEGEU LA TAULA 10 A L’ANNEX).

3.1. L’evolució de l’ACCD: fort creixement sense un model consensuat

Entre el 2003-2010, les despeses de funcionament de l’ACCD
es multipliquen per 10 (9,66), mentre que l’AOD de l’ACCD es
multiplica per 3 (2,64).

El 2003, per la Llei 31/2002, de 30 de desembre del 2002, es crea l’ACCD. Els
seus Estatuts seran aprovats a través del Decret 236/2003 del 8 d’octubre de
2003. Es considera doncs l’any 2003 com el primer any de funcionament.

El pressupost de l’ACCD es destina, per una banda, a iniciatives de cooperació
i solidaritat internacional, i, per una altra, a despeses de funcionament (personal, béns corrents i serveis)16. El personal de l’ACCD s’ha multiplicat per 6 entre
2004-2010 . Al 2008, l’any de major pressupost de tot el període 2003-2010, va
haver-hi un increment del 46,29% d’efectius respecte al 2007. En total, de les
17 persones treballadores al 2004, es passa a 104 persones el 2010.

16 A nivell comptable, dins del pressupost de l’ACCD es corresponen amb el capítol 1 (Remuneració del personal), capítol 2
(Despeses corrents de béns i serveis) i Capítol 4 (Transferències corrents).

14.446.500,35

624.162,35

13.822.338

2003

75,25%

17.724.930,00

1.093.850,00

16.631.080,00

2004

4,95%

33,20%

29.391.270,00

1.456.980

27.885.910,00

2005

6,50%

84,91%

41.418.168,46

2.694.143,00

38.700.367,11

2006

9,15%

35,70%

39.953.502,95

3.655.878,60

36.583.430,41

2007

9,40%

22,70%

47.705.749,50

4.485.108,83

43.220.640,67

2008

11,62%

11,22%

42.930.891,77

4.988.538,54

37.942.353,23

2009

14,16%

20,9%%

42.585.122,87

6.031.446,22

36.553.676,65

2010

9,95%

966,32%

276.156.135,90

25.030.107,54

251.339.796,07

2003-2010

4,51%

13

6,17%

TAULA 12: EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT PER A COOPERACIÓ DE L'ACCD (2003-2010)
INICIATIVES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
SUFRAGADES PER L’ACCD
DESPESES DE FUNCIONAMENT (PERSONAL, BÉNS
CORRENTS I SERVEIS)
TOTAL ACCD
INCREMENT INTERANUAL DE LES DESPESES DE
FUNCIONAMENT DE L’ACCD
% DESPESES DE FUNCIONAMENT SOBRE EL TOTAL
DE L’AOD DE L’ACCD

FCONGD

Font: Les dades del 2004 provenen de l’Informe 1/2005 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, vol. 2, pp. 90, 114. Les dades del 2005 provenen de l’Informe 9/2008 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, vol. 2, pàg. 168. Les dades del 2006 provenen de

l’Informe 8/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, pàg. 16. Les dades de 2007 provenen de l’Informe 8/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, pàg. 16. Les dades del 2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD.
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despeses de funcionament es van incrementar en un 966,32% (9,66 vegades)
respecte a les de 2003.

Les dades mostren que hi ha hagut un augment de les despeses de funcionament a un ritme superior a l’increment total de la despesa de l’ACCD entre el
2003-2010. Si l’AOD va augmentar un 264,65%, durant el mateix període les

bre el total de l’AOD de la Generalitat per al 2010 les despeses administratives
vinculades a l’AOD van representar l’11,44%.

ENS LOCALS

UNIVERSITATS

6.496.382,74

50.287.952,00

718.672,55

1.013.864,95

11,44%

88,56%

1,26%

1,78%

finançament no coincideix amb la detectada per la Sindicatura ja que l’ACCD en atribuïa una part als departaments.
18
La Festa de la Cooperació Catalana es va fer dos anys. Al 2008 va costar 269.700€.

FCONGD
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17
Informe 8/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, pp. 25-28. S’ha de senyalar que d’ençà l’auditoria de la
Sindicatura, l’ACCD assumeix les seves despeses de finançament. A la memòria de cooperació de 2006 de l’ACCD, la despesa de

Hi ha una sèrie d’entitats externes que desenvolupen tasques d’assessorament a les polítiques de l’ACCD com són la Fundació CIDOB, la Fundació Casa
Amèrica Catalunya, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED) i l’Institut
Internacional de la Governabilitat de Catalunya (IIGC). Al 2007, l’ACCD va as-

públics i privats de la cooperació catalana- que s’orienten a la millora de les
capacitats dels actors públics i privats de la cooperació catalana, a través de
subvencions directes a fundacions, diaris o organismes autònoms.

A més d’aquestes despeses de funcionament, s’haurien de comptabilitzar les
despeses per millora de les capacitats de l’ACCD. Aquestes s’inclouen dins de la
línia estratègica d’Educació i capacitats, i més concretament en algun dels tres
objectius -formació i capacitació dels actors, investigació i recerca aplicada, i un
tercer molt genèric que busca reforçar les capacitats institucionals dels agents

Amb ocasió de l’auditoria que va fer la Sindicatura de Comptes de Catalunya a
l’Agència al 2009 sobre el pressupost liquidat del 2007, fora del que és habitual,
s’ha pogut conèixer el desglossament dels pressupostos executats del 2006
i 200717. Així les partides del capítol 4 (altres despeses d’explotació) inclouen
la realització de la primera Festa de la cooperació catalana (2007: 272.600€18)
l’assessorament extern (289.608,7€) o despeses de viatges (278.264€).

Al 2009, altres partides pressupostàries del capítol 4 associades al funcionament són: estudis i treballs tècnics (227.005 euros), organització de reunions,
conferències i cursos (226.0005 euros), publicitat, difusió i campanyes institucionals (226.0003 euros) associades al funcionament.

La FCONGD va recomanar al I Informe de l’AOD a Catalunya 2003-2005 limitar
les partides destinades a despeses de gestió. Històricament, els percentatges
que ha representat el personal de l’ACCD ha estat sempre per sobre del sostre
de costos indirectes (10%) permès a les ONGD que finança. Al 2010 les despeses
de funcionament de l’ACCD van suposar un 16,5% sobre el seu pressupost. So-

% SOBRE
TOTAL DE
L'AOD DE LA
GENERALITAT

0,32%

MUNTANT

0,03%

2,75%

16.800

182.000

1,51%

0,90%

ASSOCIACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES

859.600

25,43%

511.650,00

CENTRES DE RECERCA

14.443.537,64

4,29%

1.562.812,70

TAULA 13. DISTRIBUCIÓ DE L’AOD DE LA GENERALITAT PER ACTORS (2010)

AGENTS EMPRESARIALS

GENERALITAT*

2.436.016,30

3,08%

47,07%

ASSOCIACIONS I MOVIMENTS JUVENILS

MULTILATERALS

1.753.040

26.732.098,06

FEDERACIONS I COORDINADORES

ONG

AOD SENSE DESPESES ADMINISTRATIVES

100%

SINDICATS

DESPESES ADMINISTRATIVES

56.784.334,92

TOTAL AOD

*D’aquest muntant, el 29% consisteix en beques i ajuts del Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 2010 facilitades per l’ACCD
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1.799.258,5€ o el diari AVUI 157.012,44€.

sumir sorprenentment els drets i obligacions derivats del procés de liquidació
de l’IIGC amb un cost total de 683.857,10€19. Només al 2009, l’IEMED va rebre
del departament de Vicepresidència subvencions directes d’un muntant de

actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament en el si del Govern
i també en relació amb altres nivells de l’administració”.

Segons el principi d’harmonització establert a la Declaració de París al 2005
sobre l’eficàcia de l’ajut i al Programa d’Acció d’Accra (2008), cal millorar “els
espais i els mecanismes per a garantir la coordinació i la coherència de totes les

La manca de coherència pot soscavar l’eficàcia de l’acció de Govern. A nivell
extern, l’ajut català al desenvolupament es desplega a altres països al mateix
temps que altres accions o polítiques catalanes o estatals com la migratòria,
ambiental, comercial o financera que poden contradir o invalidar la pròpia
acció de cooperació.

Per al 2009, les despeses via subvencions directes del Departament de Vicepresidència -considerades com despesa de millora de les capacitats de l’ACCD- a
consultories, mitjans de comunicació i organismes autònoms vinculats (Casa
Àsia, CIDOB i IEMED) van sumar 2.619.847,2€.
Una ACCD que seguia creixent mentre els pressupostos es reduïen

Al període 2006-2010, el 53% dels recursos dels departaments emmarcats dins
la línia estratègica de desenvolupament (23.415.426,13€) pertanyen a la categoria d “Altres objectius de desenvolupament” (GRÀFICA 3, VEGEU LA TAULA 27

En termes de coherència interna, totes les accions de cooperació del Govern
de la Generalitat han d’aliniar-se amb els principis i objectius continguts als
plans directors de cooperació, les eines de planificació quatriennals de la política de cooperació.

El Consell de cooperació de la Generalitat o el Consell d’administració de
l’ACCD no s’han utilitzat per construir de manera col·lectiva un model d’ACCD
que respongués a les necessitats identificades per les ONGD o per altres òrgans del propi Govern (departaments) i, per tant, no han tingut cap paper en
la decisió sobre el volum de recursos humans necessaris. L’increment de personal no sempre ha estat justificat amb criteris tècnics de qualitat de la gestió
o d’estratègia programàtica de desplegament de la política de cooperació, i la
seva reducció recent tampoc no ha tingut en compte aquests aspectes, ni ha
respòs a cap consens amb el sector.

A L’ANNEX). Respecte al total de l’AOD de la Generalitat per al mateix període,
aquesta xifra representa el 8,2%.

15

3.2. La cooperació dels departaments creix i la dispersió també

El 53% dels recursos dels departaments emmarcats dins la
línia estratègica de desenvolupament no s’adscriuen a les
orientacions del Pla director.
Els Departaments justifiquen la despesa en AOD a posteriori,
sense seguir cap línia estratègica clara

Informe 8/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, pàg. 37.

FCONGD

Respecte al 47% restant dels recursos dels departaments, el 20,63% correspon a
l’objectiu estratègic de capacitats productives, ocupació i drets laborals. Segueix
l’objectiu del dret a la salut i a l’aigua amb un 14,08% i en tercer lloc l’objectiu de la
promoció dels drets humans, governança democràtica i enfortiment del teixit social amb un 6,81%. En concret, els objectius específics de millora de les capacitats
productives i comercials (13%), reducció de les malalties infeccioses greus (8,03%) i
d’enfortiment de les capacitats organitzatives (6%) són els més finançats. D’aquests
tres objectius específics, excepte l’objectiu sanitari, els altres dos han rebut fons
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i en concret d’ACC1Ó.

19
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L’increment dels recursos s’ha traduït, a més, en una dispersió dels recursos
i en un impacte més reduït. Entre 2003 i 2010 s’ha doblat el nombre d’organismes adscrits a diversos departaments que realitzen accions de cooperació,
passant de 20 (2003) fins a 37 (2010) o els 41 de 2006 (GRÀFICA 4). Al 2010, vuit
d’aquests organismes declaraven una despesa inferior a 10.000€ (VEGEU LA
TAULA 10 A L’ANNEX).

Al 2008, els recursos destinats a cooperació han augmentat un 20,6% respecte
al 2006, per disminuir entre el 2008 i el 2010 un 9,74%. Entre 2006 i 2010, aquestes fluctuacions han afectat de manera diferent als departaments. S’analitzen
només alguns organismes perquè el continu ball d’adscripcions dels diferents
organismes als departaments al llarg dels anys impossibilita fer un seguiment
precís de les variacions pressupostàries.

ANY 2006

ANY 2007

ANY 2008

22

2004

25

2005

41

2006

37

2007

ANY 2010

40

2008

37

2010

37

FCONGD

1. DRET A LA SALUT I A L’AIGUA
2. DRET A L’EDUCACIÓ
3. CAPACITATS PRODUCTIVES,
OCUPACIÓ I DRETS LABORALS
4. DRETS HUMANS, GOVERNANÇA
DEMOCRÀTICA I ENFORTIMENT
DEL TEIXIT SOCIAL
5. APODERAMENT DE LES DONES
6. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
7. CONSTRUCCIÓ DE LA PAU
8. MULTISECTORIAL

2009

GRÁFICA 4. NÚMERO D’ORGANISMES PERTANYENTS A DEPARTAMENTS DE LA
GENERALITAT QUE HAN GENERAT DESPESA EN COOPERACIÓ (2003-2010)

20

2003

Font: Dades facilitades per l’ACCD

ANY 2009

GRÀFICA 3. DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DELS DEPARTAMENTS PER OBJECTIUS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT (2006-2010)
2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010 per l’ACCD. Les dades
del 2006 provenen de la memòria de l’ACCD.
(1) % proposat pel Pla. % objectius prioritaris de desenvolupament.
(2) Segons Pla director 2007-2010.

LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL CATALANA 2006-2012. BALANÇ D’UNA POLÍTICA PÚBLICA IMPRESCINDIBLE

16

Cal destacar, en primer lloc, els canvis que s’han produït en l’AOD declarada
pel Departament d’Universitat, Recerca i Societat de la Informació -DURSI-20.
La FCONGD va denunciar al I Informe de l’AOD 2003-200521 el caràcter fictici
i poc ètic d’aquesta AOD ja que es comptabilitzaven com a tal, d’una banda,
les beques a persones investigadores de països d’índexs de desenvolupament
humà mig-alt i d’altra, el cost de la matrícula de l’alumnat de països empobrits
matriculats en estudis de 1r, 2n cicle i doctorats a Catalunya, sense que aquest
alumnat rebés cap ajut extraordinari. El 2005, l’AOD d’aquest Departament
representava el 19,54% del total de l’AOD de la Generalitat, i els canvis en la
manera de comptabilitzar la cooperació d’aquest Departament van significar
una notable disminució de manera que el 2010 només representava el 8,52%.
(VEGEU LA TAULA 10 A L’ANNEX). Aquest any però, el muntant destinat pel Comissionat d’Universitats i Recerca, representa un increment del 10,71% respecte
al 2009. Fent-nos ressò dels informes22 que alerten sobre la fuga de cervells,
caldria revisar aquest increment ja que correspon al programa de beques destinat a alumnes de tercer cicle i doctorats.
Pel que fa al Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) va passar
a dir-se, el maig de 2010, “Agència de suport per a la competitivitat de l’empresa
catalana”- ACC1Ó i ha tingut fortes oscil·lacions pressupostàries entre 2006 i
2010. Al 2010 disminueix la seva dotació en un 37,5% respecte al 2009. Des de
2004, i amb fons de l’ACCD, ACC1Ó disposa d’una convocatòria d’ajuts per
impulsar els projectes que realitzin les entitats catalanes de suport a l’empresa
en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
Tant l’Institut Català Internacional per la Pau -ICIP-, creat arran de la Llei 14/2007,
com l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans pertanyen al Departa-

Informe de l’AOD a Catalunya, 2003-2005, FCONGD, pp. 103-105
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2011_11.pdf

20 Al 2006 aquest departament s’integra en el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Al 2010 passa a anomenar-se
departament d’Empresa i Ocupació.
21
22

ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Al 2010 l’Oficina ha vist
reduït el seu pressupost un 22,65% respecte al 2009. L’ICIP, els anys 2008-2010,
ha disposat d’un pressupost estable al voltant dels 300.000€.

En general, les fluctuacions pressupostàries dels departaments poden derivar
de la disminució dels recursos, però també dels canvis d’adscripció d’alguns
organismes a un o altre departament. Tanmateix, quan els organismes es mantenen, aquests altibaixos també es produeixen cada any respecte a l’anterior. Això apunta a la manca de planificació de les accions de cooperació dels
departaments, ja que no tenen l’obligació d’elaborar una política pròpia de
cooperació directa, ni tampoc de definir programes o avaluar resultats segons
objectius marcats.

Ben al contrari, el pressupost de la Generalitat es limita a fixar un mínim que
pot gastar el conjunt dels departaments. A final d’any, sobre la base de les
despeses declarades pels departaments, l’Àrea de Planificació, Avaluació i Dades -PAD- de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Acció
Humanitària aplica un filtre a partir dels criteris del Comitè d’Ajut al Desenvolupament (CAD) de l’OCDE per determinar quina part d’aquestes despeses es
pot considerar AOD. Gràficament es pot apreciar amb els canvis bruscos en

l’evolució de l’AOD del Departament de Treball i Indústria que reparteix els seus
recursos, sense assegurar-ne la continuïtat, entre l’Institut Català d’Energia i el
Servei d’Ocupació de Catalunya (VEGEU LA TAULA 10 A L’ANNEX).

FCONGD
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Sota el prisma de la coherència de polítiques cal revisar la implicació pressupostària dels departaments que estan directament relacionats amb els
objectius i línies estratègiques definits al Pla director. Així, amb xifres del
2006-2010, el Departament de Salut (2,39%), el de Medi Ambient i Habitatge (1,04%), el d’Educació (0,79%), el d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
(0,32%) o el departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (0,24%), evidencien que la política de cooperació impulsada des de l’ACCD, no ha permeat
els departaments.
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rència de polítiques dins l’administració de la Generalitat representa una línia
cabdal d’incidència de la FCONGD, per tal de garantir la qualitat de la política
de cooperació, assegurant que altres iniciatives del Govern no anul·lin la pròpia
acció de l’AOD o contradiguin els seus principis rectors.

Més enllà de treballar per garantir els recursos de l’AOD, l’exigència de cohe-

La coherència de polítiques com a garantia de qualitat

4.1.Les modalitats de cooperació de la Generalitat.

4. Els senyals d’identitat de la cooperació catalana

FCONGD
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La Generalitat pot gestionar directament l’AOD a través de subvencions directes
a ONGD i governs locals de Catalunya i dels països del Sud, i de la cooperació
multilateral, mitjançant la donació als programes de les agències de les Nacions
Unides. Sumant aquestes dues modalitats, al 2010 la Generalitat va gestionar
directament al voltant del 43,48% de l’AOD. La resta (56,52%) es va gestionar a
través de convocatòries públiques de subvencions. Entre el 2006-2010, l’ACCD
ha finançat programes de Nacions Unides, governs locals i ONGD de països
del Sud, però no ha mantingut un finançament constant als mateixos actors

dels recursos.
4. Cooperació per al desenvolupament multilateral. Junt amb la modalitat de
cooperació bilateral d’iniciativa directa entre el 20-35% dels recursos.

1. Cooperació per al desenvolupament bilateral d’iniciativa directa de la Generalitat de Catalunya.
2. Cooperació per al desenvolupament bilateral de la Generalitat de Catalunya
en concertació amb d’altres agents de la cooperació per al desenvolupament. Entre el 10-25% dels recursos.
3. Cooperació per al desenvolupament bilateral a iniciativa d’altres actors,
en especial les ONGD i les entitats privades no lucratives. Al menys el 55%

El Pla Director de cooperació al desenvolupament 2007-2010 estableix la distribució de recursos de les quatre modalitats de cooperació23:

Les ONGD continuen com a primer actor en la gestió dels
recursos, però creix la cooperació directa i multilateral
L’ACCD financia programes de Nacions Unides seguint la línia
de les cooperacions estatals, el que facilita certa visibilitat
internacional, però no es manté el finançament de manera
regular.

Tal com està recollit al text del Pla Director 2007-2010, la Federació és la impulsora de l’elaboració d’un document per operativitzar els objectius transversals
i aconseguir que impregnin el conjunt de les actuacions que es derivin de les
línies estratègiques i dels objectius estratègics dels quatre grans àmbits de
treball de la cooperació per al desenvolupament: interlocució i diàleg polític
amb els actors del Sud; planificació, seguiment i avaluació de la política de
cooperació; fases del cicle del projecte o programa; i organització i institucionalització de la cooperació. El mateix Pla Director (3.1 Objectius Transversals,
pàg.15) contempla la possibilitat de crear un grup de treball conjunt entre la
Generalitat i els actors de la cooperació per a l’elaboració dels indicadors i
fonts de verificació dels tres objectius transversals.
El fet que els departaments justifiquin la seva despesa en AOD a posteriori,
sense seguir cap línia estratègica clara, i sense harmonitzar les seves prioritats
sectorials segons les orientacions del Pla director, semblaria indicar que els
departaments no s’alinien amb la missió de la cooperació catalana d’eradicar
la pobresa i lluitar contra les desigualtats que marca la Llei catalana de cooperació, ni tampoc amb els principis de la Declaració de París que plantegen
l’harmonització com a principi necessari per evitar que la dispersió i la falta de
complementarietat de les actuacions impedeixin l’eficàcia de l’ajut.

23 Pla Director de cooperació al Desenvolupament 2007-2010 de la Generalitat (pàg. 42-45). http://www.fcongd.org/
DOCUMENTOS/pla_director_cooperacio2007-2010.pdf
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total de l’AOD de l’ACCD25. Si a la cooperació directa i multilateral, se sumen les
subvencions via convenis, al 2006 les subvencions directes (50,93%) superen
els recursos per convocatòries (49,07%) (GRÀFICA 5, VEGEU LA TAULA 16 A L’ANNEX).

Encara que a partir del 2006, la cooperació directa ha disminuït i en particular
la multilateral es redueix entre el 2008 i el 2010 en un 70,36%, alhora assistim al
progressiu augment de les subvencions directes i la disminució dels recursos
per les convocatòries públiques. Al 2010, la suma de les subvencions directes
(convenis) més la cooperació concertada -una variant dels convenis- va representar el 14,78% dels recursos de l’ACCD. (VEGEU LA TAULA 17 A L’ANNEX)

al llarg dels anys, ni tampoc ha elaborat una estratègia per fixar les prioritats
polítiques, sectorials i geogràfiques de la seva cooperació directa i multilateral.
Respecte a la cooperació bilateral directa, l’ACCD tant finança administracions
públiques (ajuntaments, agències regionals o ministeris) com ONGD (per exemple, l’Asociación pro Derechos Humanos del Perú –APRODEH-), xarxes (com
ara la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala)
o moviments socials (l’UNAC – Via Campesina o el Movimento dos Travalhadores Sem Terra–MST)24. Tanmateix no hi ha un finançament constant al llarg
dels anys ni es disposa encara d’una estratègia que fixi les prioritats polítiques,
sectorials i geogràfiques de la cooperació bilateral directa de l’ACCD.

BILATERAL A INICIATIVA DIRECTA

2009

2010

BILATERAL CONCERTADA

24 Vegeu el requadre 1 als annexes.
25 Vegeu la taula 17 als annexes. Al 2005 la cooperació directa va representar 3.847.000€, és a dir, el 13,93% sobre el total de
l’AOD de l’ACCD (29.104.340€ ). Informe de l’AOD a Catalunya, 2003-2005, FCONGD, taula 20, pàg. 122.

MULTILATERAL

2008
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El 2006, primer any analitzat d’aquest període, va suposar l’any d’explosió de la
cooperació directa. Entre el 2005 i el 2006, va passar del 13,93% al 32,52% del

CONVOCATÒRIES

SUBVENCIONS DIRECTES (CONVENIS)

2006

2007

GRÀFICA 5. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN COOPERACIÓ ATORGADA PER L’ACCD SEGONS MODALITAT DE SUBVENCIÓ (2006-2010)
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Nota: El percentatge està calculat sobre el total de les iniciatives de cooperació i solidaritat de l’ACCD (casella 5)
Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2006 s’ha agafat de la Memòria de la cooperació catalana 2005-2006 i del DOGC 4891 del 25.05.2007. Les dades per instrument
de 2007, 2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD. Per al 2007 també hem consultat l’Informe 8/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
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La cooperació bilateral concertada, inexistent entre 2006-2007, va representar
al 2008 quasi el 10% de l’AOD de l’ACCD excloent-hi les despeses de funcionament. Al 2009 s’observa una disminució fins el 6%, i torna a baixar al 3,51%
el 2010.
La cooperació financera multilateral ha patit fortes oscil·lacions pressupostàries entre 2006-2010 (VEGEU LA TAULA 17 A L’ANNEX). Durant el primer període
2006-2008 els daltabaixos són fruit de tantejar diferents programes i agències
de les Nacions Unides. Més tard, durant el bienni 2008-2010, la disminució
del 70,36% dels recursos és conseqüència de l’ajust a la davallada pressupostària. Només dues agències de les Nacions Unides (ACNUR i PNUD) han
rebut fons de manera constant durant el període 2006-2010 (VEGEU LA TAULA
18 I EL REQUADRE 1 A L’ANNEX).

Cooperació directa en alça però sense criteris definits
L’any 2006 va ser un any d’inflexió. Amb el creixement de recursos creixia
també el percentatge de recursos de l’AOD que el Govern es reservava per
gestionar-los directament, fins a igualar a les subvencions per convocatòria, i
sense que existissin estratègies clares que orientessin el seu destí. Les ONGD,
agents centrals del sistema català de cooperació, durant la negociació del Pla
Director de cooperació 2007-2010, van convertir en un tema prioritari fixar els
percentatges de pressupost per modalitats per evitar la reducció del paper de
la societat civil en aquest àmbit, especialment impulsat per ella, i davant l’evidència que la modalitat de convocatòries permetia una major transparència.
Tot i que el Govern va fer contribucions a projectes i organitzacions del Sud
molt interessants, ha estat difícil fer seguiment dels objectius perseguits o els
resultats assolits, i del nivell de compromís amb algunes iniciatives. La contribució anual d’1,5 milions d’euros al Fons Mundial de Lluita contra la Sida,
la malària i la tuberculosi es va aturar, per exemple, al 2009. Malauradament,
l’ACCD no ha difós informes de seguiment dels projectes de cooperació mul-

tilateral que financia i es perden oportunitats d’aprofitar l’ensenyament de les
accions finançades per crear sinergies amb les iniciatives de cooperació d’altres
actors, o sensibilitzar la ciutadania.

4.2.Els instruments de cooperació de l’ACCD

L’aparició de les convocatòries de Programes condiciona la
dotació de les convocatòries ordinàries que disminueixen els
seus recursos.

Els principals instruments de cooperació són les subvencions directes o convenis, i les convocatòries públiques de subvencions. Hi ha convocatòries per
ONGD, sindicats, universitats, col·legis professionals, agents empresarials i associacions juvenils, però pel seu pes relatiu només analitzem les convocatòries
per ONGD. Cal destacar en aquest període, com aspecte molt positiu, l’aparició
de la convocatòria de Programes de cooperació (2005) i Programes d’Educació
per al Desenvolupament (2007), modalitat de finançament que permet millorar
l’impacte, l’apropiació i la continuïtat de les accions de cooperació.

L’increment de recursos per convocatòries ha estat del 27,1% entre 2006 i 2010

(VEGEU LA TAULA 19 A L’ANNEX). Aquest increment es deu a l’aparició dels Programes que apleguen més recursos, en detriment de les convocatòries anuals
de projectes que han disminuït les seves dotacions. Fins al 2005 la convocatòria ordinària aplegava les subvencions per a projectes de cooperació i EPD
i concentrava el 30,87% dels recursos de l’ACCD excloent-hi les despeses de
funcionament. Al 2010, les convocatòries ordinàries de projectes de cooperació
i sensibilització sumaven el 20,17% dels recursos de l’ACCD.
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El primer any amb convocatòria de Programes (2007) suposa una disminució
del muntant de la convocatòria ordinària de cooperació del 21,05% respecte
al 2006 quan encara no existien Programes. La convocatòria ordinària d’EPD
redueix la seva dotació a la meitat de l’any anterior. Al 2009, any en què no hi
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34,24% i la d’EPD un 13,9%. (VEGEU LES TAULES 20 I 21, EN ANNEXES).

ha convocatòria de programes, la convocatòria ordinària d’EPD augmenta un
46,71% i la de cooperació un 6,43%. L’any 2010, últim any que surt la convocatòria de Programes, la convocatòria ordinària de cooperació disminueix un

El 2009, la major dotació per a les convocatòries ordinàries es tradueix també
amb un augment de la subvenció mitjana del projecte de cooperació ja que es
passa de 75 projectes aprovats el 2008, a 58 aprovats el 2009. En EPD en canvi,

36

2006

74

31

2007

68

39

2008

54

60

2009

45

40

2010
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Al 2006 la dotació per a les ONGD i per als altres actors restava molt igualada:
52,03% per les ONGD i 47,97% per la resta d’actors (GRÀFICA 7, VEGEU LA TAULA 24
A L’ANNEX). En canvi, si fem la mitjana per als anys 2006-2010, la dotació mitjana
anual per les ONGD gira al voltant del 60% dels recursos de l’ACCD excloent-hi
les despeses de funcionament. Dins d’aquest 60% s’inclouen tant els recursos

Els agents beneficiaris de l’ACCD són diversos (VEGEU LA TAULA 23 A L’ANNEX).
Quant a la dotació pressupostària, destaquen en primer lloc les ONGD, seguides per les Administracions públiques i els organismes multilaterals.

Les ONGD continuen essent el primer actor en la gestió dels
fons amb el 60% del total de mitjana anual durant aquest
període.
S’observa una certa concentració: 40,84% d’ONGD concentren
el 85,42% dels fons.

4.3 - Els actors de la cooperació de l’ACCD.

A banda de les alteracions pressupostàries a les diferents convocatòries, les
ONG també s’han vist afectades per la manca d’estabilitat en l’aparició d’algunes convocatòries (VEGEU LA TAULA 19 A L’ANNEX). Així, la convocatòria d’Increment
de capacitats d’acció d’incidència de les ONG catalanes només va sortir el 2006,
igual que la de Projectes de rehabilitació. Ni al 2007 ni al 2010 van sortir la
convocatòria de Cooperació universitària ni les beques de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). La convocatòria de Construcció de
pau desapareix el 2009, i la convocatòria conjunta ACCD-Departament d’Educació, només surt el 2007.

la tendència és la contrària, ja que de 39 projectes aprovats el 2008, es passa
a 61 aprovats el 2009 (VEGEU LES TAULES 20 I 21, EN ANNEXES).

El nombre d’entitats que reben finançament a les convocatòries ordinàries
també es veurà afectat per l’aparició dels Programes. La impossibilitat d’obtenir finançament per a programes i projectes el mateix any, fa que el nombre d’entitats amb projectes de cooperació aprovats disminueixi un 39,19%
entre 2006-2010. Tanmateix, tot i que la incompatibilitat és extensible a EPD,
el nombre d’entitats amb projectes d’EPD es mantindrà estable durant el període (GRÀFICA 6). L’any 2009, quan la convocatòria ordinària per projectes és
la major dotada del període 2006-2010, hi haurà un 53,84% de noves entitats
que obtindrà finançament.
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GRÀFICA 6. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ENTITATS QUE REBEN FINANÇAMENT A LES
CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES (2006-2010)

Nº D’ENTITATS SUBVENCIONADES A LES
CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES D’EPD
Nº D’ENTITATS SUBVENCIONADES A LES
CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES DE COOPERACIÓ
Font: Elaboració pròpia amb dades subministrades per l’ACCD.
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per les ONGD catalanes via convocatòries i convenis, com les subvencions directes a ONGD de països del Sud. Els sindicats i els col·legis professionals són
el segon actor de la societat civil en ordre d’importància a l’hora de gestionar
fons, i els seus recursos oscil·len al voltant del 3,16% anual de mitjana.
Per la seva banda, els organismes multilaterals junt amb les associacions de
suport als organismes de les Nacions Unides han rebut el 11,42% de mitjana
anual. L’Administració (Generalitat, Administració de països del Sud, universitats) és també un actor rellevant. Entre el 2006-2010, les administracions
públiques del Nord han rebut una mitjana del 13,66% dels recursos de l’ACCD
i les universitats prop del 3,73% de mitjana anual.

ONGD

2006

2007

Sindicats i col·legis professionals

2008

Universitats

Administracions públiques

Nº D’ENTITATS FINANÇADES PER L’ACCD

24.314.274

152

54 (35,52%)

2009

21.968.595

25.716.337

142

58 (40,84%)

2010

TAULA 25. CONCENTRACIÓ DE RECURSOS ENTRE LES ONGD AMB SUBVENCIONS DE
L’ACCD SUPERIORS A 100.000€ (2009-2010)

FONS DE L’ACCD DESTINATS A LES ONGD

21.250.000

85,42%

Nº D’ONGD AMB SUBVENCIÓ MAJOR DE 100.000€ I % SOBRE
EL TOTAL D’ONGD FINANÇADES

MUNTANT ACUMULAT DE FONS PER LES ONGD AMB
SUBVENCIÓ MAJOR DE 100.000€

87,40%

% DEL MUNTANT ACUMULAT SOBRE EL TOTAL DE
RECURSOS PER LES ONGD

84 (59,15%)

Assoc suport a organismes NNUU

MITJANA ANUAL
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98 (64,48%)

Nº D’ONGD QUE ES REPARTEIXEN LA RESTA DE FONS I %
SOBRE EL TOTAL D’ONGD FINANÇADES

2010

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòries de la cooperació catalana 2005-2006. Les dades dels anys 2007,
2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD
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Multilateral

Administracions països del Sud

GRÀFICA 7. EVOLUCIÓ PERCENTUAL PER TIPOLOGIA DELS PRINCIPALS AGENTS BENEFICIARIS DE L’ACCD (2006-2010)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 2007, 2008, 2009 i 2010 facilitades per l’ACCD. Any 2006 a partir de les dades de la Memòria de
la cooperació catalana 2006. Els percentatges es calculen sobre el pressupost de l’ACCD excloent-hi les despeses administratives.
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Respecte a la destinació de les subvencions a ONGD d’un muntant superior a 100.000€ s’observa una notable concentració dels recursos. Així, el
40,84% de les entitats concentren el 85,42% dels fons i el 59,15% restant de
les ONGD es reparteixen el 14,58% dels recursos (TAULA 25). Aquesta concentració respon a l’aparició de les convocatòries de Programes (2007, 2008 i
2010) i la constitució de consorcis d’entitats, dues demandes de la FCONGD
per millorar la qualitat del treball en cooperació en termes de previsibilitat,
apropiació i impacte.
Finalment, si tenim en compte la distribució de l’AOD de la Generalitat per
actors (VEGEU TAULA 13), per al 2010 les ONG van ser l’actor més finançat amb
un 47,07% del total de l’AOD. Segueix la pròpia Administració de la Generalitat

TOTAL: 37.484.379,22

2007

2008

amb un 25,43% i els organismes multilaterals amb un 4,29%. La partida de
beques i ajuts que correspon en bona part a beques del Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

va representar un 9,82% de l’AOD de la Generalitat excloent-hi les despeses
administratives.

4.4 Les línies estratègiques del Pla director

TOTAL: 36.553.676,10

2006-2010

TOTAL: 192.254.990,46
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proposat pel Pla director

El 66% dels recursos de la línia estratègica de desenvolupament
es destinen a projectes de salut, capacitats productives i
governança democràtica durant aquest període.
Prop del 40% dels recursos de la línia estratègica d’educació i
capacitats es dediquen a impulsar la sensibilització social.

TOTAL: 37.942.363,23

2010

Educació i capacitats

TOTAL: 43.220.640,67

Acció humanitària

TOTAL: 37.053.843,24

Desenvolupament

2006

2009

GRÀFICA 8. DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DE L’ACCD PER LÍNIES ESTRATÈGIQUES (2006 – 2010)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòries de la cooperació catalana 2005-2006. Les dades dels anys 2007, 2008, 2009i 2010 han estat facilitades per l’ACCD
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Si s’analitza l’orientació dels recursos de l’ACCD entre 2006-2010 en relació a les
línies estratègiques del Pla Director 2007-2010 (VEGEU EL REQUADRE 2 A L’ANNEX),
s’observa que els fons assignats a la Línia de desenvolupament no han arribat

ment del teixit social, apleguen el 66,63% dels recursos de Línia estratègica
de desenvolupament (GRÀFICA 9, VEGEU LA TAULA 27 A L’ANNEX).

Quant als objectius de desenvolupament, entre el 2006-2010 podem apreciar
que tres objectius prioritaris, Dret a la salut i a l’aigua, Capacitats productives,
ocupació i drets laborals, i Drets humans, governança democràtica i enforti-

Dret a la salut i a l'aigua

Dret a l'educació

2007

2010

DDHH, governança democràtica i enfortiment del teixit social, ocupació i drets laborals

Capacitats productives, ocupació i drets laborals

Construcció de la pau

Sostenibilitat mediambiental

2009

FCONGD

24

al percentatge establert (GRÀFICA 8, VEGEU LA TAULA 26 A L’ANNEX). El Pla director
2007-2010 va rebaixar els percentatges de la Línia de desenvolupament en relació al Pla anterior, passant-se de 77-80% a 75-78%, mentre que la mitja dels
recursos assignats durant el període 2006-2010 és de 71,7%.

Multisectorial

Apoderament de les dones

2006

2008

GRÀFICA 9. DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DELS DEPARTAMENTS PER OBJECTIUS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT (2006-2010)

10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010 per l’ACCD. Les dades del 2006 provenen de la memòria de l’ACCD.
(1) % proposat pel Pla. % objectius prioritaris de desenvolupament.
(2) Segons Pla director 2007-2010.
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En particular, els dos objectius específics que obtenen un major finançament
són l’enfortiment dels sistemes públics de salut (13,14%) i la millora de les
capacitats productives i comercials (10,78%). El tercer objectiu específic en im-

mínims establerts al Pla Director. Els quatre objectius sumen un 29,47% dels
recursos de la línia estratègica de desenvolupament per al període 2006-2010.

(GRÀFICA 10, VEGEU LA TAULA 28 A L’ANNEX)

-

Pel que fa a la Línia estratègica d’educació i capacitats, les dades generals
mostren que rep el 17,35% sobre el total dels recursos de l’ACCD per línies estratègiques durant el període 2006-2010. D’aquest total, el 57,38% es destina a l’objectiu d’educació i sensibilització, i el 42,61% restant a l’objectiu de capacitats.
En concret, els dos objectius específics que reben un major finançament són:

Capacitats

2007

Educació i sensibilització

2008

2009

2010
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C 1.3 Impulsar la sensibilització social (40,52%)
C 2.3 Reforçar les capacitats institucionals i d’incidència dels agents públics
i privats de la cooperació catalana (20,41%)

portància és la promoció de la sobirania alimentària (6,39%), i el quart l’atenció
a malalties infeccioses greus (6,24%). Tret de l’objectiu específic de promoció
de la sobirania alimentària, incorporat al PD 2007-2010, la resta d’objectius
prioritzats responen a la tradicional especialització de les ONGD catalanes,
especialització que el primer Pla director 2003-2007 va assumir, i que ja es va
veure reflectida en el I Informe de l’AOD catalana 2003-2005.
En canvi, els objectius prioritaris de dret a l’educació, apoderament de les
dones, sostenibilitat mediambiental i construcció de pau no assoleixen els

2006

GRÀFICA 10. DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DE L’ACCD PER OBJECTIUS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA D’EDUCACIÓ I CAPACITATS (2006-2010)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòries de la cooperació catalana 2005-2006.
Les dades dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD.
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Respecte a la Línia estratègica d’acció humanitària, el Pla director fixa una forquilla entre 7-10% dels recursos que s’ha vist superada durant el període 20062010 assolint el 10,95% ja que ha coincidit amb catàstrofes de gran magnitud
(Pakistan, Guatemala, Haití). Per aquest període, el volum anual destinat a Acció
humanitària i emergències -AHE- a través de la convocatòria d’ajut humanitari
ha estat de 1,8 milions d’euros i les ONGD beneficiàries han oscil·lat entre 4 i 7.

tant només l’objectiu estratègic d’educació i sensibilització, ens mostra que per
l’any 2010, va representar el 13% de l’AOD de l’ACCD, excloent-hi les despeses
de funcionament, front al 6,97% del 2006. La mitjana per als cinc anys (20062010) seria d’un 10,57%26.

Així doncs, la xifra és enganyosa i si separem les partides que es computen
com a “educació” de les partides de “capacitats”, una imatge més exacta del
pressupost que en realitat l’ACCD destina a Educació i sensibilització, compu-

En total, al 2009 la Generalitat destinava al voltant del 14% dels seus recursos
als drets socials bàsics28 lluny del 20% recomanat per les directrius de la comunitat internacional referents a la qualitat de l’ajut (Comitè d’Ajut al Desenvolupament de l’OCDE -CAD-).

Respecte als objectius específics, al 2009 el major volum de recursos es concentra als objectius d’enfortiment dels sistemes públics de salut amb el 8,92%,
la promoció de les capacitats productives i comercials amb el 7,75%, la lluita
contra les malalties infeccioses greus amb el 6,93%, la promoció del dret a la
sobirania alimentària amb el 5,59% i la promoció dels drets laborals amb el
4,87%.

un 22,02% i un 22,74%, respectivament. En ordre d’importància seguiria la categoria d’”Altres objectius de desenvolupament”, amb el 14,15% dels recursos
que com ja s’ha mencionat a l’apartat 3.2., és una categoria qüestionable, en
termes de qualitat de l’ajut.

LA TAULA 29 A L’ANNEX),

2003-200527, i prenent l’any 2009 com a exemple d’aquest nou període (VEGEU
es confirma la concentració de recursos en els objectius
estratègics de dret a la salut i de foment de les capacitats productives, amb

Els convenis resultants de la convocatòria d’ajut humanitari i emergències es
tradueixen en línies de crèdit que possibiliten a les entitats beneficiàries donar
resposta a crisis no mediàtiques i en temps real. A banda de les convocatòries, també existeixen fons ad hoc que es mobilitzen arran la convocatòria de
Comitè Català d’Ajut Humanitari i d’Emergències -CCAHE- per donar resposta

26

a emergències sobrevingudes. L’assoliment d’aquests dos instruments s’ha
aconseguit gràcies al treball continu d’interlocució i incidència de les entitats
especialistes en ajut humanitari i emergències.
4.5. La distribució de l’AOD de la Generalitat segons els sectors d’intervenció

Dades elaborades amb les xifres contingudes a les taules 12 i 28.
Informe de l’AOD a Catalunya 2003-2005, pàg. 99

Les accions de cooperació es defineixen pel sector d’intervenció i l’àrea geogràfica on s’executen. D’acord amb les conclusions del I Informe de l’AOD
26
27

FCONGD

Pel que fa a la destinació de les subvencions dels programes plurianuals de
cooperació per a ONGD, en relació amb els objectius específics del Pla Director
2007-2010, si es prenen com a exemple les resolucions del 2009, l’enfortiment
dels sistemes públics de salut amb el 13,88% dels recursos totals i 6 programes,
i la promoció del dret a la sobirania alimentària amb el 11,64% i 7 programes,
són els dos objectius que han rebut més fons (VEGEU LA TAULA 30 A L’ANNEX). Segueix la promoció i la millora de les capacitats productives amb 11,64% dels
recursos i 6 programes. La resta d’objectius específics es troben molt per sota,
amb molta menys aportació i menys programes subvencionats. En conjunt, els
objectius estratègics més finançats són l’objectiu del dret a la salut i a l’aigua,
i l’objectiu de capacitats productives, ocupació i drets laborals amb 30,94% i
24,08% dels fons, respectivament.

28
Els drets socials bàsics són salut bàsica, població i salut reproductiva, educació bàsica, accés a habitatge i
subministrament d’aigua i sanejament.
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i de foment de les capacitats productives superen amb escreix el mínim de 7%
establert (21,36% i 24,08%, respectivament). Per contra, els objectius del dret
a l’educació i el foment de la construcció de pau no assoleixen aquest mínim
(4,67% i 2,62% respectivament).

Si comparem l’atribució de les subvencions de la convocatòria de Programes de
cooperació al 2009 amb els percentatges establerts per als objectius estratègics
al Pla director 2007-2010 (TAULA 31), s’observa que els objectius del dret a la salut

i només es van aprovar projectes de salut i aigua a l’Àfrica Sudsahariana i molt
pocs projectes de promoció de les capacitats productives.

La meitat dels fons (49,52%) es destina a països de renda
mitjana, mentre que els Països Menys Avançats de l’Àfrica
Sudsahariana reben el 22,54%.

4.6 - L’orientació geogràfica i per països de la cooperació de l’ACCD

Per últim, amb dades del 2009, els objectius estratègics de drets humans,
apoderament de les dones i sostenibilitat mediambiental, segons l’àrea de Planificació, Avaluació i Dades de l’ACCD, compleixen els percentatges establerts
al Pla anual però desconeixem en base a quin indicadors es realitza el càlcul:
si resulta del còmput del component transversal a cada projecte -per tractar-se
tots tres d’objectius transversals-, o bé resulta del volum de projectes encabits
en cadascun d’aquests objectius estratègics.

Igualment, si comparem l’atribució de les subvencions de la convocatòria de
programes de cooperació al 2009 amb els percentatges marcats al Pla Anual de
cooperació 2009 (VEGEU EL REQUADRE 3 A L’ANNEX), també es superen els màxims
establerts per l’objectiu del dret a la salut i a l’aigua (17-20%) i l’objectiu de
foment de les capacitats productives (16-18%). Al 2009, tant per raons pressupostàries com per no superar els percentatges d’atribució màxima per al objectius estratègics del PD 2007-2010, no va sortir la convocatòria de programes

OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PD 2007-2010

7% com a mínim

PERCENTATGE D’ATRIBUCIÓ
SOBRE LA LÍNIA ESTRATÈGICA
DE DESENVOLUPAMENT
(PD 2007-2010)

12%

16-18%

7%

7,11%

13,11%

15,26%

24,08%

4,67%

TAULA 31: DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA AL 2009 SEGONS ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PD 2007-2010

A1. DRET A LA SALUT I A L’AIGUA

7% com a mínim

7%

12%
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100%

2,22%

2,62%

30,94%

A.2. DRET A L’EDUCACIÓ

7% com a mínim
7% com a mínim, amb l’objectiu d’assolir el 2010, el 15% com a
mínim, de la Línia Estratègica de Desenvolupament
7% com a mínim, amb l’objectiu d’assolir el 2010, el 15% com a
mínim, de la Línia Estratègica de Desenvolupament

PERCENTATGE DE
DESPESA EFECTIVA AL
2009 SOBRE EL TOTAL
SUBVENCIONAT DE LA
LÍNIA ESTRATÈGICA DE
DESENVOLUPAMENT

A.3. CAPACITATS PRODUCTIVES, OCUPACIÓ I DRETS LABORALS

7% com a mínim

7%

17-20%

A.5. APODERAMENT DE LES DONES

PERCENTATGE
D’ATRIBUCIÓ SOBRE LA
LÍNIA ESTRATÈGICA DE
DESENVOLUPAMENT
(PLA ANUAL 2009)

A.6. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

7% com a mínim

A.4. DRETS HUMANS, GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA I ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL

A.7. CONSTRUCCIÓ DE PAU
A.8 MULTILSECTORIAL
TOTAL
Font: Pla director 2007-2010 i Pla anual 2009 de cooperació al desenvolupament. Dades 2009 facilitades per l’ACCD.
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L’elecció del països prioritaris de la cooperació catalana està directament relacionada amb les capacitats i l’experiència de treball dels actors de la cooperació
catalana (REQUADRE 4). Així, per zones geogràfiques, entre el 2006-2010, Amèrica

orientar els recursos als països amb índexs de desenvolupament més baixos.
Actualment, alguns experts consideren que l’efecte multiplicador de l’ajut és
superior quan es destinen els recursos a països de renda mitjana ja que existeixen unes condicions a les institucions i a la societat civil que ho afavoreixen.

mitjana. Tanmateix, no hi ha un criteri unànime per decidir quina és la concentració òptima. Els debats actuals sobre l’arquitectura de l’ajut divergeixen de la
concepció tradicional de les agències de les Nacions Unides que aconsellaven

Es pot parlar d’un valor afegit de la cooperació catalana, tractant-se d’una política tan jove? La tendència detectada a I Informe de l’AOD 2003-2005 es confirma
amb les dades de l’AOD de la Generalitat per al període 2006-2010: s’aposta per
finançar allò que es coneix, i el know how de la cooperació catalana no és ni

On rau el valor afegit de la cooperació catalana

Llatina concentra el 49,52% de la despesa de la línia estratègica de desenvolupament mentre que a l’Àfrica Sudsahariana, l’àrea on es concentren la majoria
dels Països Menys Avançats –PMA-, s’ha destinat el 22,54%. (TAULA 32).
Si distingim per subregions geogràfiques, per al període 2006-2010, en primer
lloc es troba Amèrica del Sud amb un 25,45% dels recursos de l’ACCD, després
arriba l’Àfrica Sudsahariana amb un 22,54%, en tercer lloc Amèrica Central i
Carib amb un 20,76% i tanca la regió de la Mediterrània amb un 17,9%.
L’orientació geogràfica de la cooperació catalana pateix els mateixos problemes
que la cooperació espanyola: hi ha una preponderància cap a països de renda
REQUADRE 4. SÍNTESI DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2007-2010
PAÏSOS PRIORITARIS

ES PROPOSA ASSOLIR, AL 2010, LA DISTRIBUCIÓ DEL 60% DELS RECURSOS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT ALS PAÏSOS PRIORITARIS SEGÜENTS:
MEDITERRÀNIA: Marroc, Palestina i Sàhara Occidental
ÀFRICA SUBSAHARIANA: Moçambic i Senegal
AMÈRICA CENTRAL I CARIB: Guatemala, Nicaragua i El Salvador
AMÈRICA DEL SUD: Bolívia, Colòmbia i Equador

ES PROPOSA ASSOLIR, AL 2010, LA DISTRIBUCIÓ DEL 20% DELS RECURSOS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT ALS PAÏSOS I TERRITORIS PREFERENTS SEGÜENTS:
MEDITERRÀNIA: Algèria* i Líban**
ÀFRICA SUBSAHARIANA: Gàmbia, Camerun i Etiòpia
AMÈRICA DEL SUD: Brasil*** i Perú
*A Algèria es prioritzarà sectorialment el treball en drets humans, governança democràtica, enfortiment del teixit social, construcció de pau i apoderament de les dones.
**Al Líban es prioritzarà el treball en els sectors que contribueixin a la millora de la situació de les persones desplaçades internes i dels refugiats palestins.

***Considerant l’extensió del Brasil i les importants desigualtats en la distribució de la riquesa al país, es prioritzaran geogràficament els Estats del país amb percentatges més alts de pobresa i nivells de desenvolupament humà més baixos.
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El 20% de recursos restant es destinarà a altres països susceptibles de rebre AOD, d’acord amb el Comitè d’Ajut al Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). En aquest
sentit, es tindran en compte els països o les zones en postconflicte bèl·lic (en especial els Balcans, a l’Afganistan o Timor Oriental), sotmeses a bloqueig (Cuba), amb situacions de vulneració dels drets humans, en procés de
construcció i les nacions sense estat.
Font: Pla Director de cooperació al desenvolupament 2007-2010
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TAULA 32. DISTRIBUCIÓ PER ÀREES GEOGRÀFIQUES DE LA DESPESA DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT DE L’ACCD (2006-2010)
%

3.889.559,28

EUROS

0,00%

21,66%

14,68%

%

0,00

7.511.318,90

5.827.544,40

EUROS

0,00%

26,53%

20,58%

%

0,00

31.812.106,16

25.264.732,52

EUROS

0,00%

22,54%

17,90%

%

TOTAL 2006-2010

EUROS
19,21%

0,00

5.741.758,68

2010

%
6.157.343,47
0,00%

18,43%

2009

EUROS
17,66%
0,00

5.905.331,67

2008

%
4.744.827,09
0,00%

25,04%

2007

16,97%
0,00

6.729.088,04

2006
4.645.458,28
0,00%

21,64%

EUROS

MEDITERRÀNIA
0,00

5.924.608,87

ÀREA GEOGRÀFICA
ÀFRICA SUDSAHARIANA

DIVERSOS AMÈRICA

AMÈRICA CENTRAL I EL CARIB

AMÈRICA DEL SUD

ÀFRICA / ALTRES MEDITERRÀNIA

560.819,98

13.670.823,70

1.279.749,39

5.539.074,64

6.851.999,67

10.570.067,00

2,05%

49,43%

4,67%

20,23%

25,02%

15,38%

402.517,96

12.529.265,00

983.466,93

5.101.956,19

6.443.841,88

11.473.915,13

1,50%

46,63%

3,66%

18,99%

23,98%

42,70%

688.031,70

15.115.043,82

1.398.870,61

6.324.661,54

7.391.511,66

12.062.675,13

2,15%

47,16%

4,36%

19,74%

23,06%

37,64%

417.969,47

15.391.767,39

303.280,00

6.592.460,49

8.496.026,90

9.631.317,96

1,58%

58,08%

1,14%

24,87%

32,06%

36,34%

1.127.233,00

13.173.388,60

696.500,00

5.742.813,00

6.734.075,60

13.338.863,30

3,98%

46,53%

2,46%

20,28%

23,79%

47,12%

3.196.572,11

69.880.288,51

4.661.866,93

29.300.965,86

35.917.455,71

57.076.838,68

2,27%

49,52%

3,30%

20,76%

25,45%

40,45%

DIVERSOS ÀFRICA

AMÈRICA
155.508,73
8,86%

0,57%
2.134.000,00

330.400,00
100,00%

7,94%

1,23%

32.047.809,55

3.577.405,67

604.653,24

100,00%

11,16%

1,89%

26.502.487,06

649.191,95

412.240,29

100,00%

2,45%

1,56%

28.306.633,00

545.148,00

122.000,00

100,00%

1,92%

0,43%

141.109.281,81

9.330.780,17

1.624.802,26

100,00%

6,61%

1,15%

ÀSIA - PACÍFIC
2.425.034,55
26.870.098,09

EUROPA
DIVERSOS CONTINENTS
100,00%

29

27.382.254,11
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TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010 per l’ACCD. Any 2006 dades elaborades a partir de Memòria de cooperació catalana 2005-2006

menys ni menys que el know how de les ONGD catalanes, clarament identificable en la concentració actual dels recursos de l’AOD en els objectius de Dret
a la salut i de Foment de les capacitats productives, i en les zones d’Amèrica
central i del Sud. De manera lògica, el sistema català de cooperació s’ha organitzat a partir d’aquesta experticie i la reforça.
Durant aquests anys les ONG han millorat en formació i especialització i el
sector està preparat per continuar avançant en la línia de la cooperació transformadora i incorporar als objectius tradicionals, els transversals de drets humans, sostenibilitat mediambiental i empoderament de les dones, i afegir-hi
objectius d’educació per al desenvolupament relacionats (amb accions que
vagin de la sensibilització a la incidència política) per tal que l’impacte sigui
molt més gran. El sector pot assumir nous objectius i reptes, però en general
caldrà impulsar sinergies entre modalitats, instruments i actors.
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ENCERTS I MANCANCES EN EL
DESPLEGAMENTS DE LA POLÍTICA DE
COOPERACIÓ DURANT AQUEST PERÍODE
L’esforç pressupostari realitzat entre 2006-2010 ha fet possible desplegar en pocs
anys la política de cooperació encetada a partir del 2003, amb uns alts estàndards d’exigència tècnica, en línia amb els dels millors sistemes de cooperació
d’Europa, i ho ha fet sense ignorar el rol central de la societat civil, a través d’un
bon espai de participació com és el Consell de cooperació de la Generalitat. A
més s’ha multiplicat el nombre d’actors interessats i implicats i s’ha invertit en
l’augment de capacitats, donant-li un caire més sòlid i professional al sector.
L’ampli consens social i polític amb què s’estava construint aquesta política
pública, comença a trencar-se a partir del 2007: el nou cicle planificador i la
crisi econòmica posen a prova el compromís real dels partits polítics amb la
cooperació internacional i es fa palès que es prioritzen els interessos de partit
i els càlculs electorals per sobre de la necessitat de consolidar aquesta política
com quelcom fonamental per al país.
La visió excessivament tècnica que el sector ha tingut de la seva feina durant
els últims anys, ha fet a més que es descuidés un aspecte fonamental: el treball
continuat amb la societat catalana que havia impulsat el naixement d’aquesta
política, per acompanyar i augmentar la seva consciència solidària. S’ha disposat d’uns anys únics i, amb un pressupost a l’alçada de les nostres potencialitats, una política de cooperació directa de missatge únic i multiplicador,
l’elaboració d’una estratègia d’EPD des del primer moment, i la interiorització
de la política de cooperació amb el Sud per part dels departaments, la feina
feta hauria tingut un impacte molt més gran, i molt més determinant per al
futur del país. Les dades d’aquest informe demostren que la cooperació no
s’ha assumit com una part fonamental i indestriable del projecte de país, en
un període de grans canvis econòmics i polítics globals.

RESUM DE CONCLUSIONS
PRESSUPOST

1. El 59,65% de l’AOD de la Generalitat del període 1986-2010 correspon als
anys 2006-2010. Tot i l’increment sostingut dels recursos no s’han aprofitat
els anys de bonança per situar Catalunya entre les cinc comunitats autònomes que destinen per sobre de 10€ persona/any. L’AOD per càpita i l’AOD
sobre el pressupost que destina el Govern català continua estant per sota
de la mitjana de la resta de comunitats autònomes.

2. El període ha estat marcat per incompliments pressupostaris de l’escenari
econòmic fixat al Pla director 2007-2010: la senda progressiva de creixement
de l’AOD s’atura al 2008, any a partir del qual el volum de l’AOD de la Generalitat disminueix i ens allunya de l’assoliment del 0,7%.

3. El fet de calcular l’AOD respecte als ingressos corrents incondicionats de
la Generalitat, ha suposat, per al període 2006-2010 marcat pels daltabai-

xos en la recaptació, continues fluctuacions en el dades del finançament
i el seu muntant efectiu, aspectes que impossibiliten tenir una política
de cooperació transparent, previsible i estable, fonaments de la seva
qualitat.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
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4. El Pla Director de cooperació 2007-2010 ha estat molt ambiciós però ha tingut un desplegament discret: 30% de realitzat sobre la previsió. En alguns
casos la planificació no estava justificada pel volum de recursos destinats
per la cooperació catalana a l’àmbit d’execució. L’elaboració de l’Estratègia
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d’Educació per al Desenvolupament, una de les principals apostes de la
FCONGD, ha quedat pendent d’aprovació.
5. Els processos participatius de les eines de planificació han patit dues mancances. Per una banda, han faltat diagnòstics previs de l’estat de la qüestió
i, per una altra, han estat molt dirigits, amb sessions de presentació i no
sessions de treball.

EINES I ORGANISMES D’EXECUCIÓ I CONTROL
6. Entre el 2003-2010, les despeses de funcionament de l’ACCD es multipliquen
per 10 (9,66) mentre que l’AOD de l’ACCD es multiplica per 3 (2,64). De les 17
persones treballadores al 2004, es passa a 104 persones el 2010.
7. La majoria de departaments continuen sense disposar d’una estratègia de cooperació definida. La seva despesa en AOD es justifica a posteriori sense harmonitzar les seves prioritats sectorials segons les orientacions del Pla director,
la Llei catalana de cooperació o els principis de la Declaració de París. Entre el
2006-2010, el 53% dels recursos dels departaments emmarcats dins la línia estratègica de desenvolupament no s’adscriuen a les orientacions del Pla director.
8. Les fluctuacions pressupostàries dels departaments poden derivar de la disminució dels recursos però també dels canvis d’adscripció dels organismes
als departaments. Tanmateix, quan els organismes es mantenen, aquests daltabaixos també es produeixen cada any respecte a l’anterior. Això apunta a
la manca de planificació de les accions de cooperació dels departaments, ja
que no tenen l’obligació d’elaborar una política pròpia de cooperació directa,
ni tampoc de definir programes o avaluar resultats segons objectius marcats.
9. Amb xifres del 2006-2010, el Departament de Salut (2,39%), el de Medi Ambient i Habitatge (1,04%), el d’Educació (0,79%), el d’Agricultura, Alimentació

i Acció Rural (0,32%) o el departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
(0,24%), evidencien una despesa molt reduïda respecte a les seves potencialitats en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

10. El 2005, l’AOD del Departament d’Universitats representava el 19,54% del
total de l’AOD de la Generalitat i consistia en bona part en beques a persones
investigadores de països d’índexs de desenvolupament humà mig-alt i en
estimacions comptables del cost de l’alumnat de països empobrits matriculats en estudis de 1r, 2n cicle i doctorats. Arran de la incidència feta per la
FCONGD es va abandonar aquesta pràctica i el 2010, l’AOD del Departament
només va representar el 8,52% del total de l’AOD de la Generalitat.

11. L’Agència de suport per a la competitivitat de l’empresa catalana-ACC1Ó,
anomenat Consorci de Promoció Comercial de Catalunya-COPCA, fins el
maig de 2010), ha tingut fortes oscil·lacions pressupostàries entre 2006 i
2010. Al 2010 disminueix la seva dotació en un 37,5% respecte al 2009.

MODALITATS DE COOPERACIÓ

12. Des del 2008, els recursos gestionats segons les modalitats de cooperació
directa i multilateral han disminuït però s’assisteix a un progressiu augment
de les subvencions directes i la disminució dels recursos per les convocatòries públiques. Al 2010, la suma de les subvencions directes (convenis)
més la cooperació concertada -una variant dels convenis- va representar el
14,78% dels recursos de l’ACCD.
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13. Durant el període 2006-2010, les convocatòries ordinàries estan sotmeses
a alteracions pressupostàries i presenten variabilitat en la seva aparició.
La convocatòria d’increment de capacitats d’acció d’incidència de les ONG
catalanes només va sortir el 2006, a l’igual que la convocatòria de projectes
de rehabilitació. Ni al 2007 ni al 2010 van sortir la convocatòria de coopera-
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ció universitària ni les beques de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca (AGAUR). La convocatòria de construcció de pau desapareix el
2009 i la convocatòria conjunta entre l’ACCD i el departament d’Educació,
una demanda històrica del sector, només surt el 2007.
14. Dins la modalitat de cooperació bilateral directa, l’ACCD tant finança administracions públiques (ajuntaments, agències regionals o ministeris) com
ONGD, xarxes o moviments socials. Tanmateix no hi ha un finançament
constant al llarg dels anys ni es disposa encara d’una estratègia que fixi
les prioritats polítiques, sectorials i geogràfiques de la cooperació bilateral
directa de l’ACCD.
15. L’ACCD finança programes de Nacions Unides però no manté el finançament
de les iniciatives al llarg dels anys. Per altra banda, l’ACCD no difon informes de seguiment dels projectes de cooperació multilateral que finança i
es perden oportunitats d’aprofitar l’ensenyament de les accions finançades
per crear sinergies amb les iniciatives de cooperació d’altres actors o sensibilitzar la ciutadania.

ACTORS I LÍNIES DE TREBALL
Actors de la cooperació
16. Les ONGD gestionen el major volum (47% al 2010) de l’AOD de la Generalitat.
D’ençà l’aprovació de la Llei de Cooperació (2001), el primer Pla Director
2003-2006 de cooperació i l’aparició de convocatòries de subvencions a
projectes i programes, les ONGD han millorat el seu treball, i arran del suport financer de l’ACCD durant el període 2007-2010 s’ha avançat en la línia
de la cooperació transformadora mitjançant la progressiva incorporació
d’accions d’incidència política i vinculació amb els objectius transversals
(drets humans, sostenibilitat mediambiental i empoderament de les dones).

17. Segons els anys, existeixen convocatòries de subvencions per la totalitat dels actors de la cooperació catalana: ONGD, sindicats, universitats, col·legis professionals, agents empresarials, associacions juvenils,

ens locals i col·lectius d’immigrants. Respecte als agents empresarials,
des de 2004, i amb fons de l’ACCD, ACC1Ó disposa d’una convocatòria
d’ajuts per impulsar els projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Línia estratègica de Desenvolupament

18. D’acord amb l’Informe de l’AOD 2003-2005, la distribució de l’AOD de la Generalitat segons els objectius estratègics i específics de la Línia estratègica
de Desenvolupament es concentrava als objectius estratègics de dret a la
salut i de foment de les capacitats productives. S’ha analitzat l’any 2009 per
veure si es confirmava la tendència: l’AOD es concentrava principalment als
objectius estratègics de dret a la salut i de foment de les capacitats productives, amb un 22,02% i un 22,74%, respectivament, i que són els principals
àmbits de treball de les ONGD catalanes.

19. Amb dades del 2009, segons l’àrea de Planificació, Avaluació i Dades de

l’ACCD, els objectius estratègics de drets humans, apoderament de les dones
i sostenibilitat mediambiental compleixen els percentatges establerts però
desconeixem en base a quin indicadors es realitza el càlcul: si resulta del
còmput del component transversal a cada projecte -per tractar-se tots tres
d’objectius transversals-, o bé resulta del volum de projectes encabits en
cadascun d’aquests objectius estratègics.
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20.L’orientació geogràfica de la cooperació catalana pateix els mateixos problemes que la cooperació espanyola: hi ha una preponderància cap a països
de renda mitjana. Entre 2006-2010, la meitat dels fons (49,52%) es destina a
països de renda mitjana mentre que els Països Menys Avançats de l’Àfrica
Sudsahariana reben el 22,54%.
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Línia estratègica d’Educació per al Desenvolupament
21. A la Línia estratègica d’Educació i capacitats, si separem les partides que es
computen com a Educació de les partides de Capacitats, el pressupost que
en realitat l’ACCD destina a Educació i sensibilització mostra que per a l’any
2010, va representar el 13% de l’AOD de l’ACCD, excloent-hi les despeses de
funcionament, front al 6,97% del 2006. La mitjana per als cinc anys (20062010) seria d’un 10,57%.
22.Dins l’objectiu estratègic de capacitats s’inclouen partides destinades a
l’enfortiment de les capacitats del personal i els equips directius de l’ACCD
(assessories, formació, representació, etc.). Algunes d’aquestes despeses
pertanyen pròpiament a la partida de despeses de funcionament de l’ACCD
i no tant a la partida de capacitats.
Línia estratègica d’Ajut Humanitari i d’Emergències
23.Respecte a la Línia estratègica d’Acció humanitària, el Pla director fixa una
forquilla entre 7-10% dels recursos que s’ha vist superada durant el període 2006-2010 assolint el 10,95% ja que ha coincidit amb catàstrofes de
gran magnitud (Pakistan, Guatemala, Haití). Els convenis resultants de la
convocatòria d’ajut humanitari i emergències es tradueixen en línies de
crèdit que possibiliten a les entitats beneficiàries donar resposta a crisis no
mediàtiques i en temps real.

Valoració de l’acció de Govern
2011-2012: Alguna cosa més que
una reorientació

Les dades del II Informe de l’AOD catalana evidencien el progressiu creixement i articulació de la política catalana de cooperació, però també símptomes de ralentització a partir de l’any 2008 quan, sense haver-se assolit alguns
compromisos, els recursos destinats a cooperació van començar a disminuir.
L’acció de Govern dels últims dos anys ratifica no només la reducció abrupta
del pressupost, si no el qüestionament del model i del sistema de cooperació
construït fins ara, amb el consens de tots els actors. El pressupost de l’ACCD
ha continuat baixant i s’ha passat dels 22 milions d’euros el 2011, a 9,5 el 2012,
la qual cosa representa tornar a nivells similars de 2001 i una disminució del
80,6% respecte al pressupost de 2010.

Com planteja aquest informe, ha faltat visió per consolidar, en temps de bonança, una política de cooperació que hagués permès sostenir-la en una conjun-

tura desfavorable com l’actual. La tendència descendent posa de manifest les
prioritats reals: la cooperació ocupa un dels primers lloc a la llista de partides
a retallar, en una proporció que no soluciona els nostres problemes, però que
agreuja notablement els d’altres poblacions. Aquesta manca de visió i responsabilitat global s’ha fet palesa a més, en un any de fortes crisis humanitàries
al Sahel i la Banya d’Àfrica, i de fortes mobilitzacions socials a tot el Magreb.
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Ja hi ha prou indicis que la cooperació internacional ha perdut tota rellevància
política en aquest Govern, no només per ser l’ACCD la primera agència pública
amb un ERE i perquè tot el pes de la retallada en Exteriors s’ha fet a càrrec de
la cooperació, sinó perquè no es visualitza cap voluntat de compromís futur.
Tot sembla apuntar a canvis de caire estructural i no temporal, a un desmanLA COOPERACIÓ INTERNACIONAL CATALANA 2006-2012. BALANÇ D’UNA POLÍTICA PÚBLICA IMPRESCINDIBLE

tellament progressiu tècnic i econòmic, i a una reorientació política d’aquest
àmbit, reduït a la seva mínima expressió.
Els responsables polítics vinculen la política de cooperació a la recuperació
econòmica i fan una lectura de l’acció exterior en clau d’estricta rendibilitat
econòmica. Cal recordar que la FCONGD va abandonar el Consell de Cooperació, entre altres motius, com a mostra de rebuig a la modificació de la Llei
de Pressupostos per habilitar a les empreses com a receptores de subvencions
públiques de cooperació, mesura que apunta a una preocupant privatització
de la cooperació. Les declaracions del ministre d’Afers Exteriors i Cooperació
advocant per donar més pes a les empreses com actor de cooperació i per
una major coordinació de les comunitats autònomes amb el Govern central, i
la ràpida coordinació d’agendes, semblen indicar que el perfil polític internacional de Catalunya i la seva cooperació internacional seran subsidiàries als
objectius i les necessitats de la política exterior espanyola, i de les necessitats
d’internacionalització d’algunes grans empreses.
A banda del debilitament associatiu, la forta disminució de recursos i el retard
en els pagaments ha suposat una pèrdua de capacitats al sector per la descapitalització i els acomiadaments de personal assalariat, tant a les ONGD, com
a la pròpia ACCD que ha passat de 93 a 47 persones. L’ERE ha significat a més
una remodelació de l’estructura de l’ACCD que planteja seriosos dubtes sobre
els coneixements tècnics dels actuals gestors o sobre els criteris, instrumentalment polítics, amb què s’ha fet.
Així, mentre es mantenen i amplien els recursos per a la “cooperació empresarial al desenvolupament”, es desmantella un àrea de treball històrica com
és l’EPD. Aquest desmantellament, evidenciat tant per la desaparició de l’àrea
d’EPD a l’ACCD i la seva adscripció a l’àrea d’Ajut Humanitari, com pel reduït
pressupost previst a la convocatòria de 2012 -500.000 euros que es repartiran
entre els projectes d’EPD i els de codesenvolupament de manera discrecional-,
posa de manifest un fort desconeixement tant de l’agenda europea en matèria

d’EPD, com del caràcter central que li confereix la Comissió Europea per al

desenvolupament per facilitar el coneixement i el suport de l’opinió pública a
l’ajut al desenvolupament. Sense previ avís, la convocatòria de projectes de
2012 inclou a més actors i objectius de codesenvolupament, un àmbit de treball
amb una estratègia aprovada el 2009 després d’un pobre procés de consulta,
i que posa en competició pels recursos a ONGD i col·lectius d’immigrants, en
comptes de facilitar espais de treball previs i recursos suficients.

La FCONGD ha participat de manera activa en la construcció de la política de
cooperació, essent un dels actors clau del seu disseny, i buscant sempre el
consens i la participació d’altres actors. Les diferències de criteri han existit
amb tots els governs com demostren els desacords respecte als dos últims
plans directors o amb la partida d’ajut reemborsable el 2008, o la sortida del
Consell de Cooperació de la Generalitat el juliol de 2011, pel dèficit de diàleg i
la modificació unilateral de la Llei de cooperació.

Al 2008, any de màxim volum de l’AOD de la Generalitat, nou comunitats autònomes que no tenien el règim de finançament de les comunitats forals, es-
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taven per sobre de Catalunya. No es tracta, doncs, d’una qüestió de nivell de
riquesa o règim de finançament sinó de voluntat política. Aquest any, el País
Basc no ha retallat la partida de cooperació que passa del 0,48% (2011) al 0,49%
(2012) respecte al seu pressupost total. L’assignació de recursos per l’AOD és
una qüestió de voluntat política, i no de conjuntura econòmica o de règim de
finançament. La crisi no ha de ser l’excusa per retallar el pressupost de cooperació que és un dels signes d’identitat d’una societat solidària, avançada i
amb visió global, com la catalana. Però tot i el pressupost de mínims, i per
tal d’evitar, precisament, el malbaratament de recursos públics que suposaria
renunciar-hi, cal mantenir els aspectes fonamentals del model de cooperació
construït col·lectivament, i demostrar la voluntat real, avançant en la coherència
interna i externa de polítiques.
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25
Recomanacions per a
una nova conjuntura

PRESSUPOST
1. El 0’7% constitueix un horitzó irrenunciable. La conjuntura de crisi no ha
de ser la justificació per aturar la seva consecució. Cal un compromís polític
real que vagi més enllà de les manifestacions públiques i passa per un compromís de no continuar reduint fons. Recomanem que tant l’assignació anual
dels pressupostos (Llei de pressupostos, etc.) com els plans directors i anuals
incorporin sempre un escenari de futur d’increment de fons per a l’assoliment
del 0’7. Cal comprometre’s públicament amb aquest horitzó.
2. Nova forma de càlcul del 0’7%: Amb l’objectiu de facilitar la comprensió de
les partides que conformen el 0,7% i per tal de garantir la qualitat de la cooperació, amb pressupostos estables que evitin les fluctuacions pressupostàries
i la manca de continuïtat de les iniciatives endegades, i tal i com ja preveu el
Pla Director 2011-2014, recomanem la creació d’una Comissió que estudiï la
possibilitat de calcular el 0,7% en base al pressupost total consolidat del sector
públic de Catalunya.

EL 0,7%

El 0,7 del PIB català
el 2010 va ser

1457,7 M€ *

…A LA PRÀCTICA

277,9 M €
és el 0,7% del pressupost
2010 de la Generalitat

121 M €
és el que va
comprometre el 2007
el Parlament, per a
Cooperació, per al 2010

63 M €
va ser la major despesa
de la Generalitat en
Cooperació l'any 2008

49 M €
pressupost de l'ACCD
aprovat al Parlament el 2010
després de la mobilització
de les ONGD

* Fonts: IDESCAT, ACCD

9,5 M €
és la previsió pressupostària
del Govern per a
Cooperació el 2012 (ACCD)
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Recomanem, en cas contrari, fer un desplegament del Pla director 2011-2014
de manera realista i consensuada amb el sector. Seria desitjable incorporar
les lliçons apreses amb el Pla director 2007-2010 i aprofitar cada procés d’elaboració d’una eina de planificació per difondre l’estat de la qüestió, formar els
actors i construir de manera col·lectiva el discurs, el coneixement i la pràctica.

FCONGD

3. Revisió o modificació del Pla director 2011-2014: L’actual Pla director 2011-2014,
per les condicions polítiques en què va sorgir i pel canvi radical del context en
que s’ha de desplegar, difícilment podrà resultar una bona guia de treball. Recomanem que al Consell de Cooperació es valori la conveniència de modificar-lo
o canviar-lo per un de nou i desmarcar la seva aprovació dels cicles electorals.
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de l’Unitat de gènere de l’ACCD. Recomanem una priorització entre les més
de 50 directrius i 200 actuacions contemplades i una operativització que tingui
com a punt de partida la formació dels professionals de l’ACCD.

4. Priorització de les Directrius de gènere: Les directrius de gènere iniciades
al 2008, aprovades el 2010 i presentades al novembre de 2011 contenen uns
plantejaments ambiciosos que s’han de reavaluar a la llum de la desaparició

creació d’informació sobre coherència de polítiques, i encetar un debat públic
sobre la responsabilitat exterior de Catalunya, per tal d’educar i comprometre
un ampli públic per augmentar el suport a la coherència de polítiques, tal i
com recullen les conclusions de l’estudi sobre coherència de polítiques del
que disposa el Govern.

Donat que no disposem d’informació sistematitzada ni suficient sobre els impactes de les diferents polítiques públiques catalanes als països empobrits,
en clau de coherència externa recomanem avançar en l’anàlisi conjunta i la

7. Coordinació interdepartamental: En clau de coherència interna, recomanem
recuperar i activar els mecanismes de coordinació interdepartamental, reforç
de capacitats, pressupostos estables i rigurositat en les planificacions de treball
dels departaments. Recomanem impulsar l’AOD dels departaments d’Educació,
Salut, Agricultura i Medi ambient, tradicionalment amb una despesa molt reduïda i que, tanmateix, estan directament relacionats amb els objectius i línies
estratègiques definits al Pla director. Igualment recomanem impulsar l’AOD del
departament de Benestar Social i Família que aplega les polítiques transversals
de les dones i del qual depèn l’Institut Català de les Dones.

EINES I ORGANISMES D’EXECUCIÓ I CONTROL
5. Restructuració de l’ACCD: Donats els canvis de l’ACCD i per tal de garantir
la continuïtat de les principals línies de treball i la interlocució amb el sector,
recomanem que es revisi la reestructuració interna amb la participació del
Consell de Cooperació, les persones treballadores i els responsables polítics
de l’ACCD, i es facin plans de formació interna del personal per adaptar-se a la
reorganització interna i poder fer eficaçment la feina, amb particular atenció
a l’educació per al desenvolupament, l’equitat de gènere i la comunicació de
la cooperació.

8. Avaluació de l’acció dels departaments: Per tal d’evitar el desconeixement
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9. El rol del Departament d’Universitats: Donades les fluctuacions recents en el
còmput de l’AOD del Departament d’Universitats i la manca de vinculació històrica de la Cooperació Universitària al Desenvolupament -CUD- amb l’estratègia
d’EPD, recomanem una valoració del programa de beques i ajuts del Comissionat d’Universitats i Recerca i/o la creació d’una comissió de treball per revisar el
paper d’aquest Departament en el marc de la coherència de polítiques.

sobre el treball dels departaments i/o la discrecionalitat en l’assignació de fons,
recomanem avaluar les accions finançades adscrites a la categoria d’”Altres
Objectius de Desenvolupament” de la Línia estratègica de Desenvolupament
per tal de conèixer la seva eficàcia i/o identificar bones pràctiques.

6. Coherència de polítiques: Amb l’objectiu d’evitar incoherències, que resten eficàcia i contribueixen al malbaratament dels recursos públics, entre les
polítiques de cooperació i les polítiques no-AOD de la Generalitat, caldrà que
s’impulsi la transversalitat del principi de coherència sobre el conjunt de l’acció de Govern. Perquè la cooperació no quedi limitada a l’àmbit de l’ACCD,
recomanem prendre mesures per fer efectiva la coherència interna i externa,
en la línia de l’establert al Pla director 2011-2014 i de les recomanacions dels
estudis realitzats fins ara, al respecte. A banda de l’activació de la Comissió
Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament com a espai clau, considerem particularment rellevant la introducció de criteris de compra pública
responsable en els plecs de contractació de la Generalitat.
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10. Incorporació d’experts/es en EPD als departaments: Seguint la Recomanació del Comitè de Ministres de la UE (05.05.2011) sobre Educació per la ciutadania global que demana impulsar polítiques d’Educació per al desenvolupament
a través de la cooperació internacional i la coordinació a tots els nivells de
l’administració dels estats membres, i tenint present la tradicional aposta de
la cooperació descentralitzada per l’EPD de la qual és el principal donant (amb
dades de l’Informe de seguimiento del PACI 2010, 56% del total), recomanem la
incorporació d’especialistes en aquest àmbit tant al Consell de cooperació, com
als departaments de la Generalitat (en especial els departaments responsables
d’Educació, Universitats i Joventut).

desenvolupament i/o la ciutadania global i cooperació a Catalunya” i, abans de
fer una nova convocatòria sota aquests pressupòsits, recomanem la creació d’un
grup ad hoc sobre codesenvolupament per revisar l’estratègia que aplegui els

principals actors implicats per tal d’ampliar el consens i facilitar el treball conjunt.

13. Cooperació directa: Recomanem presentar les avaluacions pertinents al
Consell de cooperació. Recomanem revisar la importància econòmica d’aquesta modalitat o elaborar una estratègia clara de treball, amb les seves prioritats
polítiques, sectorials i geogràfiques, per evitar la seva discrecionalitat, i abans
de portar a terme qualsevol tipus d’acció.

Amb anterioritat a la convocatòria del 2012, només hi hagut una convocatòria
de subvencions de codesenvolupament adreçada a ajuntaments i entitats al
2010. Recomanem una valoració de les accions subvencionades ja que, donat el
desconeixement de l’impacte real de les seves accions i la manca d’unanimitat
per definir bones pràctiques, és necessari aprofundir en l’anàlisi i avaluació de
les intervencions de codesenvolupament.

11. Convocatòries: En el marc de la reordenació actual -fruit de la reducció de
l’AOD de la Generalitat- de la distribució del pressupost per modalitats, recomanem traspassar els recursos de les subvencions directes a les convocatòries.

14. Cooperació a iniciativa dels actors de la cooperació catalana (indirecta):
Recomanem prioritzar aquesta modalitat de cooperació i l’acció d’aquells actors

MODALITATS DE COOPERACIÓ

La qualitat de la cooperació reposa en la continuïtat de les iniciatives, per la
qual cosa la planificació i la previsibilitat són essencials per al treball dels diver-

amb més capacitats, amb una visió més clara del marc general de treball i
amb processos de treball endegats i experiència acumulada per garantir major
impacte i eficàcia amb els menors recursos disponibles.
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En el marc dels programes de les Nacions Unides finançats per la Generalitat,
recomanem difondre els informes de seguiment realitzats per tal d’aprofitar
l’ensenyament de les accions finançades, crear sinergies amb les iniciatives
de cooperació d’altres actors i sensibilitzar a la ciutadania.

15. Cooperació multilateral: Recomanem revisar la importància econòmica
d’aquesta modalitat i adaptar i millorar la concreció de l’Estratègia de cooperació multilateral aprovada el maig de 2009.

sos actors de la cooperació. Recomanem revisar el nombre de convocatòries
i garantir la seva estabilitat amb l’objectiu de no desaprofitar els esforços i les
experiències acumulades (com per exemple, la convocatòria d’educació formal
al 2007, pionera a l’Estat espanyol).
12. Convocatòria d’EPD: Les bases 2012 de l’ACCD han significat la reducció de les
convocatòries destinades a ONGD a les línies de projectes de cooperació, projectes
a Catalunya i ajut humanitari. Per primera vegada a la història de la cooperació
catalana, hi ha una sola convocatòria per projectes d’EPD i codesenvolupament
sota el nom ‘Projectes a Catalunya’. Per tal de respectar la Llei de cooperació i
mantenir la coherència amb el Pla director i les accions endegades amb anterioritat, recomanem recuperar el nom de la convocatòria com a “Educació per al
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ACTORS I LÍNIES DE TREBALL
Actors de la cooperació
16. Teixit associatiu: Les ONGD continuen sent les entitats prioritàries a l’hora
de canalitzar l’AOD. Amb dades de l’Informe de Seguimiento del PACI 2010
han canalitzat el 21% de l’AOD bilateral i, a Catalunya, al 2010, van gestionar el
47% de l’AOD de la Generalitat (dades pròpies). Aquest grau de finançament
ha permès a les ONGD assegurar la continuïtat dels projectes i programes
endegats, aspecte essencial en la qualitat i previsibilitat de les intervencions
de cooperació. Tanmateix, les dificultats de tresoreria de l’ACCD estan dificultant el pagament de les subvencions compromeses al 2010, per la qual cosa
recomanem l’acceleració en el pagament per tal d’evitar la paralització de les
intervencions endegades.
17. Empreses: Les empreses amb afany de lucre no haurien de rebre finançament públic per actuacions de cooperació al desenvolupament perquè poden
ser agents de desenvolupament, però no de cooperació al desenvolupament.
Donada la seva lògica i estructura, orientades a l’obtenció de beneficis, no
són entitats adients com a promotores dels objectius de la cooperació com
la justícia social i ambiental globals, els drets humans, laborals, la sobirania
dels pobles, la pau, l’equitat de gènere o la pomoció de la salut. Recomanem
també que l’Administració pública no contracti béns i serveis a empreses
de les que es demostrés que violen drets laborals, humans i ambientals en
països empobrits.
Línia estratègica de Desenvolupament
18. Objectius transversals: Per tal que la reducció pressupostària no signifiqui
la disminució de la rellevància dels objectius transversals en les accions de
cooperació, recomanem revisar la manera d’avaluar-los per saber quina és la
despesa efectiva en els àmbits de drets humans, governança democràtica i

enfortiment del teixit social, apoderament de les dones i sostenibilitat mediambiental, aspectes de gran valor afegir que determinen la qualitat i l’avanç
de les pràctiques de cooperació dels últims anys. Amb l’objectiu d’operativitzar
els objectius transversals i mesurar el seu impacte, recomanem la creació d’un
grup de treball conjunt entre la Generalitat i els actors de la cooperació, tal com
preveu el PD de cooperació 2007-2010 (3.1 Objectius Transversals, pàg.15), que
treballi indicadors i fonts de verificació d’aquests tres objectius.

19. Objectius estratègics: És prematur parlar del valor afegit de la cooperació
catalana tractant-se d’una política jove. La concentració actual de l’AOD s’orienta cap als objectius estratègics de dret a la salut i de foment de les capacitats
productives, àrees tradicionals de l’experticie de les ONGD catalanes. En la
línia de la cooperació transformadora, recomanem continuar avançant en la
incorporació als objectius tradicionals, els transversals de drets humans, sostenibilitat mediambiental i empoderament de les dones, i els objectius d’educació
per al desenvolupament relacionats, mitjançant l’impuls de sinergies entre
modalitats, instruments i actors.
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20. Països-regions prioritàries: Amb l’objectiu de promoure el treball i el coneixement de les accions de cooperació a l’Àfrica Sudsahariana, recomanem
una avaluació pública i participada de les accions finançades als Països Menys
Avançats i difondre les iniciatives finançades als països de l’Àfrica Sudsahariana
a través de nous instruments com ara el suport pressupostari o programes de
les Nacions Unides. En la línia de la Resolució 416/IX del Parlament de Catalunya sobre el reforç dels recursos humans sanitaris dels països prioritaris del
PD 2011-2014 de cooperació, recomanem el reforç de capacitats i l’enfortiment
del teixit associatiu dels països prioritaris establerts al Pla director 2011-2014
abans de qualsevol nova consideració sobre les partides pressupostàries.
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21. En el context actual de qüestionament de les polítiques públiques de coope-

Línia estratègica d’Educació per al Desenvolupament

25. Els convenis resultats de la convocatòria d’ajut humanitari i emergències

Línia estratègica d’Ajut Humanitari i d’Emergències

39

es tradueixen en línies de crèdit que possibiliten a les entitats beneficiàries
donar resposta a crisis no mediàtiques i en temps real, recomanem mantenir
aquest instrument de finançament de les urgències humanitàries i agilitzar els
terminis d’atorgament dels recursos.

FCONGD

ració més que mai i per tal de: a) mantenir el suport de la ciutadania a l’AOD,
b) mantenir la cohesió social, i c) garantir que la ciutadania catalana entengui
i accepti la interdependència que comporta la globalització, recomanem amb
èmfasi prioritzar l’elaboració de l’Estratègia d’EPD de manera participada i
en diàleg amb els actors socials, tal i com exigeix la UE. Aquesta estratègia
permetrà ordenar i prioritzar les accions d’EPD del territori, i servirà per visibilitzar les mancances i buits existents. Igualment recomanem la creació efectiva
d’una taula de concertació, tal com preveu el Pla Director, amb la participació
de l’administració i experts de la societat civil.
22. Recomanem avaluar de manera conjunta i participada les accions finançades en sensibilització i EPD durant l’últim període per tal d’obtenir una radiografia del sector (sobre temàtiques, àmbits, públics destinataris, rellevància
dels programes pluriannuals, etc.) per tal de millorar en qualitat. Igualment
recomanem la realització d’una enquesta d’opinió pública específica cada quatre anys per poder avaluar el treball realitzat.
23. Amb l’objectiu de clarificar el volum de recursos destinats realment a EPD,
recomanem separar-ho clarament de l’objectiu estratègic de capacitats. D’altra
banda recomanem definir amb criteris clars aquest objectiu i els seus resultats
per tal de poder fer un seguiment de qualitat. Recomanem reconsiderar la destinació d’algunes despeses vinculades a aquest objectiu (suport a organismes
vinculats, convenis directes de l’ACCD, festes de representació, etc.).
24. Dins de les despeses de funcionament de l’ACCD, però també d’altres organismes que computen dins del càlcul de l’AOD, recomanem identificar les
partides destinades a l’enfortiment de les capacitats del personal i els equips
directius (assessories, formació, representació, etc.).
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Annex

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

ANY

2.704.554,47

2.704.554,47

1.682.833,89

2.103.542,37

1.262.125,42

1.202.024,21

661.113,31

601.012,10

87.747,77

43.873,88

43.873,88

PATM / ACCD

4.808.096,84

4.207.084,73

4.207.084,73

4.207.084,73

7.512.651,31

6.911.639,20

6.911.639,20

6.911.639,20

1.682.833,89

2.103.542,37

1.262.125,42

1.202.024,21

661.113,31

601.012,10

87.747,77

43.873,88

43.873,88

TOTAL GENERALITAT

TOTALS

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

ANY

320.923.899,44

42.585.122,00

42.930.891,28

47.705.750,23

39.953.503,06

41.418.884,43

29.393.101,33

18.998.088,57

13.919.230,00

11.419.229,98

5.469.210,15

4.838.147,44

3.786.376,26

PATM / ACCD

160.750.931,20

14.199.212,00

14.877.668,00

15.207.139,00

17.712.388,00

10.750.000,00

14.611.145,72

12.165.270,76

11.043.597,00

10.517.711,83

9.015.181,57

7.212.145,25

6.010.121,04

DEPARTAMENTS

481.674.830,64

56.784.334,00

57.808.559,28

62.912.889,23

57.665.891,06

52.168.884,43

44.004.247,05

31.163.359,33

24.962.827,00

21.936.941,81

14.484.391,72

12.050.292,69

9.796.497,30

TOTAL GENERALITAT

DEPARTAMENTS

1995
2.704.554,47

TAULA 1. GRAU DE CONCENTRACIÓ DE L’APORTACIÓ TOTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (1986-2010) (EN EUROS) *

1996
2.704.554,47

40

1997

FCONGD

1998

Font: dades facilitades per l’ACCD
*Nota: Per als anys 1986 – 2003 es tracta de l’ajut previst a la llei de pressupostos, per la resta d’anys (2004-2010) és l’ajut
executat. La Partida d’Ajuts al Tercer Món (PATM) esdevé al 2003 partida de Cooperació i Solidaritat Internacional i a partir de
2004, partida de l’ACCD.
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CASTELLA - LLEÓ

EXTREMADURA

ARAGÓ

MADRID

CANTÀBRIA

CATALUNYA

CANÀRIES

ASTÚRIES

LA RIOJA

CASTELLA - LA MANXA

EUSKADI

COM. VALENCIANA

BALEARS

NAVARRA

ANDALUSIA

5.875.976

4.230.278

11.691.192

5.868.839

6.132.286

33.150.446

5.115.660

52.168.884

7.999.941

11.477.261

2.914.337

34.817.513

28.626.952

25.462.295

14.047.932

16.540.843

53.034.861

2006

84.800

10.703.097

5.121.307

13.114.683

9.897.984

8.008.170

30.973.098

5.469.245

57.665.891

17.778.637

12.938.623

4.436.818

36.218.580

29.379.900

30.629.358

16.414.377

19.017.170

81.798.541

2007

464.794.158

84.800

9.873.774

5.130.756

10.333.747

9.087.860

9.610.565

38.979.100

5.116.708

62.912.889

18.746.030

11.776.201

4.078.224

40.341.400

40.837.201

64.815.651

15.594.107

20.699.796

96.775.351

2008

446.544.722

0

12.289.957

4.744.959

11.886.118

13.774.550

10.603.015

38.078.638

5.850.388

57.808.559

16.225.134

11.325.801

3.866.889

46.390.370

39.649.544

39.143.379

14.924.160

20.649.818

99.333.442

2009

389.073.636

130.000

10.748.153

2.188.329

10.514.280

14.396.489

11.260.180

35.836.242

2.039.289

56.784.335

12.050.300

12.149.189

4.224.228

38.125.839

44.352.387

23.241.013

9.867.813

20.508.760

80.656.809

2010

TAULA 2: LA COOPERACIÓ AUTONÒMICA EN MUNTANTS ABSOLUTS (2006-2010) EN EUROS

MÚRCIA

389.650.279

CA

GALÍCIA
0

41

319.155.496

FCONGD

MELILLA
TOTAL

Font: 2006 (Informe Seguimiento PACI 2006, pp. 103-138), 2007-2008 (La Realidad de la Ayuda 2009, ed. Intermón Oxfam, 2010,
pàg. 80), 2009 (Informe Seguimiento PACI 2009, pp. 29-32), Dades de Catalunya facilitades per l’ACCD, 2010 (Avance Informe
Seguimiento PACI 2010, pàg. 7)
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TAULA 3: EVOLUCIÓ DE L’AOD DELS GOVERNS AUTONÒMICS (2006-2010)

17,57%

16,56%

14,82%

% DE L’AOD DE LA GENERALITAT SOBRE
EL TOTAL DE L’AOD DE LA COOPERACIÓ
DESCENTRALITZADA DE GOVERNS AUTONÒMICS
56,92

15,65%

44,1
57,77

12,44%

AOD GENERALITAT DE CATALUNYA
(EN MILIONS D’EUROS)

323,91

62,91

14,60%

266,26
389,75

57,81

AOD TOTAL COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA
GOVERNS AUTONÒMICS (EN MILIONS D’EUROS)

2006
401,88

56,78

ANY

2007
464,71

2005

2008
389,02

42

2009

FCONGD

2010
Font: 2005 (La Realidad de la Ayuda 2006-2007, ed. Intermón
Oxfam, pàg.69), 2006 (Informe Seguimiento PACI 2006,
pàg.28), 2007 (Informe Seguimiento PACI 2007, pàg.36), 2008
(Informe Seguimiento PACI 2008, pàg. 40), 2009 (Informe
Avance Seguimiento PACI 2009, pàg.32), 2010 (Avance Informe
Seguimiento PACI 2010, pàg. 7)
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NAVARRA

BALEARS
0,47

0,49

0,52

LA RIOJA

CASTELLA-LA MANXA

NAVARRA

BALEARS

0,33

0,34

0,36

0,44

0,49

0,57

LA RIOJA

CASTELLA - LA MANXA

EUSKADI

BALEARS

COM. VALENCIANA

NAVARRA

0,31

0,39

0,41

0,47

0,46

0,48

LA RIOJA

ANDALUSIA

EUSKADI

BALEARS

CASTELLA-LA MANXA

NAVARRA

0,29

0,29

0,38

0,42

0,44

0,48

EXTREMADURA

BALEARS

LA RIOJA

CASTELLA- LA MANXA

EUSKADI

NAVARRA

0,26

0,29

0,31

0,4

0,43

0,47

CA 2010

0,53

0,37
ASTÚRIES

PAÍS BASC

CA 2009

0,45
PAÍS BASC

CASTELLA-LA MANXA
0,31

CA 2008

NAVARRA
0,44

0,26

CA 2007

CASTELLA-LA MANXA
0,44
LA RIOJA

ASTÚRIES

CA 2006

BALEARS
0,26

CA 2005

TAULA 4: ESFORÇ EN COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES CCAA EN RELACIÓ AMB EL PERCENTATGE DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DESTINAT A AOD (2005-2010)
(AOD / PRESSUPOST CONSOLIDAT)

PAÍS BASC
0,26

0,2

ASTÚRIES

0,19

CANTÀBRIA

ARAGÓ

0,26

MADRID

0,17

0,24

0,24

0,16

ASTÚRIES

0,23

CATALUNYA

0,15

ANDALUSIA

0,21

CANÀRIES

COM. VALENCIANA

0,1

0,27

CANTÀBRIA

EXTREMADURA

0,19

0,09

0,25
0,25

CANÀRIES

0,19

GALÍCIA

CASTELLA – LLEÓ

ASTÚRIES
0,22

MADRID

0,18

COM. VALENCIANA
CANÀRIES

0,21

CATALUNYA

0,13

0,3

CATALUNYA

0,21

ARAGÓ

0,3

0,25

0,17

CASTELLA - LLEÓ

ASTÚRIES

0,23

CANTÀBRIA

0,16

ANDALUSIA

0,21

ARAGÓ

MADRID

0,12

0,28

CANTÀBRIA

0,2

EXTREMADURA

0,26

COM. VALENCIANA

0,17

CASTELLA-LLEÓ

CANÀRIES

0,2

0,21
CATALUNYA

0,16

ANDALUSIA

0,19

MADRID

EXTREMADURA

0,14

0,25

MADRID

COM. VALENCIANA

0,13

ARAGÓ

0,23

0,2

0,13

CASTELLA-LLEÓ

CATALUNYA

0,16
ANDALUSIA

0,13

CANTÀBRIA

CATALUNYA
0,15
CANÀRIES

EXTREMADURA

0,13

0,2

ANDALUSIA
0,14
ARAGÓ

0,25

EXTREMADURA
0,14
CASTELLA-LLEÓ

LA RIOJA

ARAGÓ
0,1

COM. VALENCIANA

MADRID
0,09

0,08

CANÀRIES

0,05

CASTELLA-LLEÓ

MELILLA

0,04

CANTÀBRIA

0,21

0,1

MÚRCIA

0,09

MITJANA

GALÍCIA

0

MÚRCIA

0,25

0,11

MELILLA

0,09

MITJANA

GALÍCIA

0,04

MÚRCIA

0,27

0,1

MELILLA

0,12

MITJANA

GALÍCIA

0

MÚRCIA

0,26

0,12

MELILLA

0,06

MITJANA

GALÍCIA

0

MÚRCIA

0,23

0,08
MELILLA

0,07
MITJANA

GALÍCIA
0,05

MÚRCIA

0,22

43

MITJANA

FCONGD

MELILLA (A)

Font: 2005 (La Realidad de la Ayuda 2006-2007, ed. Intermón Oxfam, pàg.69), 2006 (Informe Seguimiento PACI 2006, pàg.28),
2007 (Informe Seguimiento PACI 2007, pàg.36), 2008 (Informe Seguimiento PACI 2008, pàg. 40), 2009 (Informe Avance
Seguimiento PACI 2009, pàg.32), 2010 (Informe Seguimiento PACI 2010)
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TAULA 5: AOD PER CÀPITA DESTINAT PELS GOVERNS AUTONÒMICS (2005-2010)*
NAVARRA
14,29

18,38

27,97

LA RIOJA

BALEARS

CASTELLA -LA MANXA

NAVARRA

14,19

16,18

18,77

31,9

BALEARS

CASTELLA - LA MANXA

EUSKADI

NAVARRA

14,54

15,77

18,93

33,37

BALEARS

CASTELLA - LA MANXA

EUSKADI

NAVARRA

13,62

18,1

18,25

32,75

LA RIOJA

CASTELLA – LA MANXA

EUSKADI

NAVARRA

13,1

18,17

20,36

32,2

CA 2010

28,04
CASTELLA - LA MANXA
13,47

CA 2009

16,15
EUSKADI

BALEARS

CA 2008

NAVARRA
14,61

13

CA 2007

CASTELLA – LA MANXA
11,85

11,2

CA 2006

EUSKADI

ASTÚRIES

EXTREMADURA

CA 2005

BALEARS

12,49

9,64

12,02

8,92

LA RIOJA

8,36

EXTREMADURA

BALEARS

ANDALUSIA

7,55

12,89

11,96

ARAGÓ

12,84

10,44

CATALUNYA

LA RIOJA

ASTÚRIES

ANDALUSIA

9,93

COM. VALENCIANA

11,8

7,88

13,83

10,9

ARAGÓ

CANTÀBRIA

12,23

9,3

EUSKADI

ASTÚRIES

ANDALUSIA

8,79

ASTÚRIES
9,7

10,33

CANÀRIES

9,69
CANTÀBRIA

ANDALUSIA

CANTÀBRIA

10,66
9,1

8,9

9,21

LA RIOJA
8,14
CANÀRIES

EXTREMADURA

ASTÚRIES
CANTÀBRIA
6,76

8,1
CATALUNYA
5,56

8,55

6,3

8,09

MADRID

ANDALUSIA

ASTÚRIES
LA RIOJA
5,58

CANTÀBRIA

CATALUNYA
4,83

4,55

ANDALUSIA

4,11

EXTREMADURA

3,84

5,69

CASTELLA – LLEÓ

COM. VALENCIANA

3,44

5,55

7,67

1,71

MADRID

5,96

GALÍCIA

1,5

CANÀRIES

5,71

MELILLA

CANTÀBRIA

8,27

7,71

MADRID

CATALUNYA

4,4

MÚRCIA

7,68
7,24

CASTELLA-LLEÓ

3,28

MITJANA

CANÀRIES

6,22

GALÍCIA

0

COM. VALENCIANA
ARAGÓ

5,06

MÚRCIA

9,54

8,53

MADRID

3,6

MELILLA

8,28
6,28

3,55

MITJANA

CATALUNYA

6,28

CASTELLA-LLEÓ

1,19

EXTREMADURA
ARAGÓ

6,28

GALÍCIA

MÚRCIA

10,07

8,15

CASTELLA-LLEÓ

6,28

MELILLA

6,44

4,83

MADRID

6,28

MITJANA

CATALUNYA

4,66

GALÍCIA

6,28

COM. VALENCIANA

ARAGÓ
4,06

MÚRCIA

6,28

5,43

CASTELLA-LLEÓ
3,17

MELILLA

5,41

3,63

2,13

MITJANA

EXTREMADURA

3,56
CANÀRIES

0

COM. VALENCIANA

MADRID
2,48
GALÍCIA

MÚRCIA

8,54

4,61

CASTELLA-LLEÓ
2,39
MELILLA

4,51

CANÀRIES
2,09
MITJANA

ARAGÓ

GALÍCIA
1,3

COM. VALENCIANA

MÚRCIA
7,59

44

MELILLA

FCONGD

MITJANA

*Font: 2005 (La Realidad de la Ayuda 2006-2007, ed. Intermón Oxfam, pàg.69), 2006 (Informe Seguimiento PACI 2006, pàg.28),
2007 (Informe Seguimiento PACI 2007, pàg.36), 2008 (Informe Seguimiento PACI 2008, pàg. 40), 2009 (Informe Avance
Seguimiento PACI 2009, pàg.32), 2010 (Informe Seguimiento PACI 2010)
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AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT *
12.784.345 €

21.919.230 €

2006

13.600.000 €

52.100.000 €

2007

íd

81.900.000 €

14.500.000 €

67.400.000 €

2008

íd

102.900.000 €

15.500.000 €

87.400.000 €

2009

íd

130.000.000 €

16.600.000 €

113.400.000 €

2010

TAULA 6. ESCENARI ECONÒMIC PREVIST SEGONS ELS PLANS DIRECTORS (2006 - 2010)

DEPARTAMENTS

16.664,9 M€

65.600.000 €

0,78%

34.703.575 €

0,61%

69,30%

%

15.207.140,00

47.705.749,50

MUNTANT

24,20%

75,80%

%

14.877.668,00

42.930.891,80

MUNTANT

25,80%

74,20%

%

56.784.334,92

14.199.212,05

42.585.122,87

MUNTANT

100,00%

25,01%

74,99%

0,49%

MUNTANT

30,70%

100%

0,39%

TOTAL AOD GENERALITAT
INGRESSOS PROPIS
% SOBRE INGRESSOS PROPIS SI ELS VALORS DE 2007 FOSSIN CONSTANTS
* Inclou les partides de “solidaritat i cooperació internacional” i d’ajut humanitari i
d’emergència Font: Plans directors de cooperació 2003-2006 i 2007-2010

39.953.503,00

57.808.559,30

TAULA 7. AOD DE LA GENERALITAT (2006 – 2010)
%

17.712.388,00

100%

%

79,40%

62.912.889,20

2010

20,60%

100%

18.815.900.000,00

2009

41.418.168,50

57.665.891,00

21.141.200.000,00

0,301%

2008

10.750.716,00

100%

22.136.200.000,00

0,273%

0,143%

39.699.300.000,00

2007

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
52.168.884,50

21.144.500.000,00

0,284%

0,156%

36.985.100.000,00

2006

DEPARTAMENTS

19.176.800.000,00

0,272%

0,181%

34.750.000.000,00

MUNTANT

TOTAL AOD GENERALITAT
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT.
INGRESSOS NO FINANCERS INCONDICIONATS

0,272%

0,178%

0,0272%

208.245.600.000,00

32.218.600.000,00

0,0276%

208.926.800.000,00

0,175%

0,0290%

216.923.000.000,00

29.689.500.000,00

0,0276%

208.842.000.000,00

45

0,0267%

FCONGD

195.284.000.000,00

% SOBRE INGRESSOS NO FINANCERS INCONDICIONATS
PRESSUPOST CONSOLIDAT DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT
% SOBRE PRESSUPOST CONSOLIDAT
PIB CATALUNYA
% SOBRE PIB CATALÀ

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòries de la cooperació catalana 2005-2006. Les dades dels anys 2007,
2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD. Estat d’execució del pressupost de la Generalitat, Ingressos. Departament
d’Economia i Finances. http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/Ingressos.pdf Estat d’execució del
pressupost de la Generalitat, Despeses. departament d’Economia i Finances. http://www20.gencat.cat/docs/economia/
Documents/Arxius/Despeses.pdf Per al PIB català 2006-2010 s’han consultat els informes anuals de l’Institut d’Estadística de
Catalunya - IDESCAT
Nota: La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament estipula a la Disposició Addicional 3ª que
l’aportació del 0,7% de l’administració de la Generalitat provindrà dels seus ingressos corrents incondicionats. Es tracta
del ingressos no financers recursos generals per oposició als ingressos no financers recursos finalistes. El pressupost
consolidat del sector públic de la Generalitat està integrat pel pressupost de l’administració de la Generalitat i pels
pressupostos de les entitats incloses en el seu àmbit institucional.
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1

2

3

4

5

6

2008
7

9

10

11

PLANIFICACIÓ
Directrius d'avaluació
Avaluacions estratègiques

PLANIFICACIÓ
Memòries anuals

8

12

1

2

3

4

TAULA 8: CALENDARI DE DESPLEGAMENT (2008-2009) DELS INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DIRECTOR
INSTRUMENT
MEMÒRIA 2007
ESTRATÈGIA CODESENVOLUPAMENT
CRITERIS MULTILATERALS
DIRECTRIUS AVALUACIÓ
AVALUACIÓ PAÍS COLÒMBIA
AVALUACIÓ PAÍS MOÇAMBIC
ESTRATÈGIA PILOT NICARAGUA
ESTRATÈGIA COLÒMBIA
ESTRATÈGIA MOÇAMBIC
ESTRATÈGIA MARROC
ESTRATÈGIA EPD
CRITERIS GÈNERE
AVALUACIÓ PAÍS SENEGAL
CRITERIS GOVERNANÇA
CRITERIS SOSTENIBILITAT
ANÀLISI LLEI I DECRETS ACOMPANY.
PLA ANUAL 2009
MEMÒRIA 2008
PROPOSTA REFORMA/ NOVA LLEI COOP
ESTRATÈGIA GUATEMALA
ESTRATÈGIA EQUADOR
ESTRATÈGIA SENEGAL
ESTRATÈGIA PALESTINA
ESTRATÈGIA PAÍS EL SALVADOR
ESTRATÈGIA PAÍS BOLÍVIA
ESTRATÈGIA PAÍS PRIORITARI SÀHARA OCC
PLA ANUAL 2010
PLA DIRECTOR 2011-2014
Font: Dades facilitades per l’ACCD

PLANIFICACIÓ
Llei de cooperació
Plans directors
Plans anuals
Estratègies geogràfiques
Estratègies sectorials
Estratègies instruments
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5

6

2009

7

8

9

10

11

FCONGD

12

46

1.362.728,35

2.143.659,02

2007

2.641.792,99

406.296,99 (15,4%)

2.235.496,00

3.698.411,17

2008

2.834.115,03

668.088,41 (23,6%)

2.166.026,62

2.632.374,86

2009

3.003.081,32

901.324,24 (30%)

2.101.757,08

2.195.192,41

2010

2.758.957,00

792.455 (28,8%)

1.966.502,00

2.667.409,36

PROMIG 2007-2010

TAULA 9: AOD DE LA GENERALITAT DESTINAT A NICARAGUA I COLÒMBIA (2007-2010)

COOPERACIÓ
2.556.838,68

1.194.110,33 (46,7%)

PAÏSOS AMB ESTRATÈGIA PAÍS PRIORITARI
NICARAGUA
COLÒMBIA
BEQUES (CUR)
TOTAL COLÒMBIA
Nota: CUR (Comissionat d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010 per l’ACCD.

ANY 2006
(euros)

ANY 2007
(euros)

472.149,15

48.177.898,65

ANY 2008
(euros)

403.906,71

43.339.309,57

ANY 2009
(euros)

1.887.729,95

45.253.993,17 278.624.941,06

0,0049

0,7213

6.446.846,88

3.148.450,92

3.370.069,44

4.371.315,39

4.371.315,39

0,7095

6.419.610,79

225.220,52

49.691.226,58

225.220,52

0,1286

1.824.664,71

2.527.950,99

2.537.925,99

1.313.200,54

10.783,00

1.579.909,17

9.243.927,19

233.124,64

15.339.666,21

13.982.100,68

4.839.701,62

0,0397

0,0362

0,0125

0,0070

0,0200

2.688.017,90

9.192.558,26

2.415.942,86

1.809.331,71

9.975,00

5.312,00

2.415.942,86

1.163.763,75
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0,0239

15.333,00
1.808.527,96

1.313.200,54

segueix

1.313.200,54

1.772.139,23

4.839.701,62

7.743.359,64

4.511,09

970,00

42.585.122,87 274.062.859,82

%

ANY 2005
(euros)

195.681,93

40.514.236,81

ANYS 20032010 (euros)

ANY 2004
(euros)

223.307,11

39.396.178,51

1.554,00

ANY 2010
(euros)

ANY 2003
(euros)
124.337,39

42.930.891,77

29.517.438,72

47.705.749,50

5.441.016,09

2.195.292,90

40.317.972,88

222.039,33

39.172.483,40

258.047,66

29.393.101,33

17.979.385,28

17.721.337,72

9.204.744,61

492.725,00

4.511,09

------------------

-----------------

7.519.894,99

------------------

4.249.999,98

582,00

-----------------

4.720.939,76

------------------

6.917.728,39

------------------

------------------

5.312,00

------------------

------------------

------------------

1.717.346,30

-----------------

2. DEPARTAMENT D’UNIVERSITAT,
RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (2)

------------------

------------------

1.945.381,47

1.717.346,30

388,00

210.300,00
14.236.200,35
0,00

2.1. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR)

------------------

1.751.347,83

------------------

2.2. Direcció General de Recerca

------------------

2.199.937,00

194.033,64

-----------------

14.446.500,35

TAULA 10. EVOLUCIÓ AJUDA EXECUTADA PELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT I ORGANISMES AUTÒNOMS (2003-2010)
DEPARTAMENTS I ORGANISMES AUTÒNOMS
1.1. Secretaria de Cooperació Exterior

1. DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA (1)
1.2. Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
1.3. Escola d’Administració Pública de Catalunya
1.4. Àrea de Processos electorals

2.3. Direcció General d’Universitats

------------------

2.196.937,00

790.661,50

1.5 Comissionat d’Afers Exteriors i Cooperació

2.4. Oficina de Política Lingüística

1.340.902,35

3.000,00

221.618,52

3. DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I
CONSUM (3)

1.340.900,35

782.232,72

2.5 Comissionat d’Universitats i Recerca

3.1. Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
(COPCA) / ACC1Ó (18)

0,00

1.100.972,65

512.428,84

3.2. Agència Catalana de Consum
4. DEPARTAMENT DE SALUT (4)
4.1 Oficina de Relacions Internacionals i Cooperació
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5. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE

DEPARTAMENTS I ORGANISMES AUTÒNOMS

120.000,00

634.456,61

ANY 2003
(euros)

161.297,28

710.330,28

ANY 2004
(euros)

121.000,00

342.076,00

ANY 2005
(euros)

181.873,00

523.496,00

ANY 2006
(euros)

178.746,56

324.682,11

ANY 2007
(euros)

136.702,50

399.071,33

ANY 2008
(euros)

153.953,70

646.937,90

ANY 2009
(euros)

15.990,00

445.954,56

ANY 2010
(euros)

1.069.563,04

4.027.004,79

ANYS 20032010 (euros)

0,0104

%
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5.1. Direcció General de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat (5)

283.732,34

1.182.444,61

3.900,00

82.155,00

58.500,00

40.000,00

58.856,96

25.000,00

50.000,00

819.726,73

37.108,51

15.000,00

195.000,00

22.908,51

239.726,73

237.181,00

103.039,83

47.921,56

23.480,00

92.317,00

8.000,00

86.895,00

14.921,56
12.000,00

84.597,00

218.322,00

53.426,00

3.736.742,89

138.023,00

28.000,00

48.329,00

71.000,00

549.033,00

41.475,38

25.000,00

4.000,00

511.256,61
7.000,00

5.2. Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient
(CEMA) (6)
3.200,00

89.460,17

5.000,00
------------------

------------------

274.249,28

210.000,00

16.863,50

1.480.000,00

418.471,49

8.322,00

6.000,00

8.541,50

segueix
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0,0097

5.3. Agència Catalana de l’Aigua
5.4. Servei Meteorològic de Catalunya

35.000,00

192.500,00
9.640,00

5.5. Administració, Promoció i Gestió S.A. (ADIGSA)
5.7. Agència de Residus de Catalunya

15.480,00

5.6. Aigües Ter Llobregat
5.8. Direcció de Serveis Territorials de Catalunya
5.9. Forestal Catalana, S.A.

------------------

469.692,94

10.000,00

439.217,23

6.2. Institut Català del Sòl (INCASOL)
6.3. Institut Cartogràfic de Catalunya

12.000,00

660.757,00

209.359,69

10.000,00

5.11. Centre de la Propietat Forestal

510.820,45

166.140,31

55.707,78

5.10. Serveis Territorials de Tarragona
5.12. Direcció General Medi Ambient
552.949,75

415.833,00

40.333,25

610.734,24

233.333,00

63.076,92

210.000,00

6. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES

233.333,00

34.924,00

220.000,00

1.257.999,00

0,00

61.487,45

210.000,00

557.409,90
109.617,75

210.000,00

6.1. Política Territorial i obres públiques

53.324,34

210.000,00
6.000,00

210.000,00

6.4. Servei de Col·laboració amb el Centre d’Estudis
del Transport en el Mediterrani Occidental (CETMO)
6.5. Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
6.6. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
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7.5. Direcció General de Relacions Externes

7.4. Institut Europeu de la Mediterrània (9)

7.3. Secretaria General de Joventut

7.2. Institut Català de la Dona

7.1. Presidència. Secretaria de Comunicació. D.G de
Difusió Corporativa (8)

7. DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (7)

DEPARTAMENTS I ORGANISMES AUTÒNOMS

------------------

------------------

------------------

166.097,59

459.456,86

21.194,40

81.000,00

727.748,85

ANY 2003
(euros)

------------------

------------------

------------------

------------------

317.960,99

41.530,26

10.000,00

369.491,25

ANY 2004
(euros)

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

183.082,26

52.413,52

52.713,09

288.208,87

ANY 2005
(euros)

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

150.000,00

53.457,00

51.554,09

255.011,18

ANY 2006
(euros)

------------------

------------------

------------------

333.183,00

1.932.000,00

153.738,00

24.290,00

74.514,46

2.517.725,46

ANY 2007
(euros)

------------------

36.970,00

65.000,00

1.686.103,47

229.401,60

28.348,00

195.000,00

2.240.823,07

ANY 2008
(euros)

296.000,00

68.505,20

65.000,00

1.799.258,60

255.086,47

735,28

134.663,34

2.619.248,89

ANY 2009
(euros)

466.651,83

5.000,00

1.908.676,95

150.000,00

134.544,52

199.544,52

ANY 2010
(euros)

762.651,83

110.475,20

7.492.136,61

1.898.726,18

733.989,50

9.217.802,09

ANYS 20032010 (euros)

0,0239

%

TAULA 10. EVOLUCIÓ AJUDA EXECUTADA PELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT I ORGANISMES AUTÒNOMS (2003-2010)

7.6. Secretaria General Adjunta de Presidència
------------------

65.000,00

63.321,00

65.000,00

63.321,00

130.000,00

333.183,00

221.968,46

7.7. Casa de les Llengües - Linguamón
------------------

7.9 CIDOB

601.835,57

601.935,98

914.425,65

106.543,15

96.017,17

FCONGD
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0,0079

0,0024

0,0031

0,0095

0,0194

7.8. Consorci Casa Asia
7.10 Secretaria General Adjunta

3.663.382,83

508.317,99

448.865,33

732.092,01

173.389,60

702.726,50

1.105.033,73

415.635,00

865,00

8.1. Catalunya Ràdio
8.2. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

527.592,00

1.314,33

1.529.213,50

328.154,00

12.472,99

446.686,00

8.3. Televisió de Catalunya

0,00

495.845,00

8. CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I
TELEVISIÓ

306.167,50

0,00

38.874,60
0,00

258.568,30

387.049,91
280.515,00

251.469,27

0,00
------------------

0,00

258.568,30

702.726,50

------------------

323.240,07

251.469,27

1.470,00

323.581,33

91.898,41

231.341,66

133.650,00

46.912,58

0,00

323.581,33

33.000,00

1.203.771,55

9. DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA
(10)

46.912,58

83.000,00

11.000,00

476.865,33

9.1. Institut Català d’Energia
9.2. Servei d’Ocupació de Catalunya

133.000,00
15.000,00

50.017,17

6.000,00

110.000,00

18.000,00

120.543,15
91.543,15

0,00

10. DEPARTAMENT DE CULTURA
10.1. Entitat autònoma de Difusió Cultural

50.017,17

3.054.988,41

29.000,00

71.000,00

28.000,00

10.2. Direcció General de Cooperació Cultural

82.000,00

333.060,00

153.000,00

10.3. Institut Català de les Indústries Culturals

18.000,00

2.571.928,41

385.193,00

385.193,00

22.000,00
485.189,41

485.189,41
653.040,00

12.000,00
0,00

817.606,00

803.040,00

98.335,00

0,00

30.000,00
132.565,00

98.335,00

817.606,00

11. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (11)

132.565,00

segueix

10.4. Subdirecció General d’Arxius de la D.G de
Patrimoni Cultural
11.1. Direcció General d’Ordenació i Innovació
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12.4. Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil

12.3. Direcció General de relacions amb
l’administració de Justícia

12.2. Direcció General de Recursos i Règim
Penitenciari

12.1. Centre d’Estudis Jurídics i Formació
especialitzada

12. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA (12)

DEPARTAMENTS I ORGANISMES AUTÒNOMS

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

143.155,15

ANY 2003
(euros)

39.790,00

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

97.798,19

ANY 2004
(euros)

355705,67

355.705,67

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

8.872,14

ANY 2005
(euros)

0,00

0,00

------------------

------------------

108.054,55

8.000,00

13.717,00

129.771,55

ANY 2006
(euros)

0,00

0,00

------------------

------------------

87.175,75

7.901,10

6.000,00

101.076,85

ANY 2007
(euros)

0,00

0,00

117.300,00

170.000,00

12.500,00

100.000,00

6.961,00

406.761,00

ANY 2008
(euros)

0,00

87.975,00

6.000,00

3.988,00

8.011,14

105.974,14

ANY 2009
(euros)

314.795,51

87.975,00

1.000,00

88.975,00

ANY 2010
(euros)

811.000,18

293.250,00

177.000,00

1.082.384,02

ANYS 20032010 (euros)

0,0028

%
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12.5. Secretaria General de Justícia
100.709,00
39.790,00

15.219,38

91.991,00

25.256,41

198.956,41

79.700,00

397.990,00

47.044,00

248.833,00

117.003,69

441,82

47.350,00

1.222.350,57

117.003,69

441,82

543.554,67

293.925,19

173.327,00

211.718,30

115.901,10

34.689,14

13. DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA
100.709,00

34.487,78

49.570,00

748.973,00
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0,0032

0,0021

13.1. Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
(13)
13.2 Institut Català d’Acolliment i l’Adopció

61.546,00

------------------

13.3 Agència Catalana de Joventut
14. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA (14)

30.808,78

3.350,00

61.546,00

3.350,00

14.1. Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA)
14.2. Centre de Formació i Estudis Agrorurals

0,00

329,00
3.200,00

329
38.354,00

289.290,00

90.000,00

41.554,00

14.4. Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i
Innovació

80.500,00

0,00

14.3. Direcció General de Pesca i Afers Marítims

173.327,00

4.067,00

90.000,00

201.789,00

14.5. Direcció General de Planificació i Relacions
Agràries

------------------

29.000,00

14.6. Direcció General d’Innovació i Industries
Agraries

29.000,00

------------------

------------------

------------------

segueix

------------------

14.7. Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A.
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ANY 2004
(euros)

ANY 2005
(euros)

ANY 2006
(euros)

ANY 2007
(euros)

ANY 2008
(euros)

1.270.814,14

ANY 2009
(euros)

1.535.903,50

ANY 2010
(euros)

5.669.520,77

ANYS 20032010 (euros)

0,0147

%
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ANY 2003
(euros)

973.927,08

DEPARTAMENTS I ORGANISMES AUTÒNOMS
831.286,00

10.216,81

85.000,00

4.032.746,75

668.129,59

2.113.494,50

10.783,00

1.259.931,73

739.448,43

10.783,00

23.000,00

956.012,00

930.143,24

643.927,08

117.230,00

713.986,00

6.448,61

62.000,00

862.143,24

3.768,20

117.230,00

15. DEPARTAMENT DE RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ (15)

0,00

6.448,61

0,00

3.768,20

15.2. Oficina de Promoció de la Pau i els Drets
Humans

291.802,14

1.535.903,50

30.000,00

123.300,00

0,00

30.000,00
300.000,00

1.000,00

117.300,00

0,00

------------------

0,00

6.000,00

0,00

------------------

13.592,00

------------------

0,00

------------------

555.960,00

375.000,00

3.231,00

988.564,72

555.960,00

3.231,00

56.784.334,92 386.285.077,84

1,00

0,0026

0,0055

15.1. Institut d’Estudis Autonòmics (16)

15.3. Gabinet del Conseller
0,00

0,00

------------------

15.4. Secretaria General

7.039,00

15.5. Direcció General de Memorial Democràtic
0,00

15.6 Institut Català Internacional per la Pau
0,00

200.000,00

57.490.883,04

21.631,00

0,00

61.541.887,17

1.000,00

0,00

13.592,00
213.564,72

57.452.326,34
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(8) El 2005 i 2006, Secretaria de Comunicació. Direcció General de Difusió Corporativa.
(9) L’ACCD no inclou el còmput de 2004 a 2006 per tractar-se d’un organisme vinculat. Des del 2006 s’integra al Departament de
Vicepresidència.
(10) El 2003 aquest Departament formava el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
(11) El 2003, Ensenyament.
(12) El 2003, Justícia i Interior conformaven un únic departament.
(13) Assumeix les funcions que el 2003 tenien les direccions generals de Serveis Comunitaris i d’Acció Cívica, suprimides el 2004.
(14) El 2006, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
(15) Des del 2006, Departament de Relacions Institucionals, Participació i Interior.
(16) El 2003, al Departament de Governació i Relacions Institucionals.
(17) El 2003, Justícia i Interior conformaven un únic departament. El 2006 s’integra en el Departament de Relacions Institucionals,
Participació i Interior.
(18) El COPCA passa a anomenar-se ACC1Ó al 2010.

52.168.884,43

200.000,00

16. DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

7.039,00
------------------

44.004.247,05

555.960,00

17. DEPARTAMENT D’INTERIOR (17)

31.163.359,33

------------------

0,00

25.679.155,56

------------------

17.1. Direcció General d’Emergències i Seguretat
Civil
17.2. Centre d’Estudis de Seguretat
17.3 Institut de Seguretat Pública de Catalunya
17.4 Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament
TOTAL:

Font: Ela boració pròpia. Les dades de 2003 a 2010 han estat facilitades per l’ACCD.
Notes: El ball de noms dels departaments i l’adscripció dels organismes al llarg dels diferents governs dificulta fer el seguiment
dels pressupostos dels organismes i la seva adscripció departamental. Per al nostre estudi hem respectat els noms originals, fent
esment en ocasions als canvis de nom dels departaments i hem consignat els organismes amb despesa en cooperació encara que
no es corresponguin, segons els anys, als departaments sota els quals consten
(1) El 2003, Governació i Relacions Institucionals. El 2006, amb el nou Govern de la Generalitat, la Secretaria de Cooperació
Exterior i l’ACCD s’adscriuen a Vicepresidència.
(2) Al 2006 aquest Departament s’integra en un més ampli, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
(3) El 2003, aquest Departament i el Departament de Treball i Indústria formaven el Departament de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme. Al 2006 s’integra a un més ampli: el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
(4) El 2003, Sanitat i Seguretat Social.
(5) El 2003, Direcció General de Planificació Ambiental.
(6) El 2006, Centre d’Activitats Regionals per a la Producció Neta.
(7) El 2006, Departament d’Acció Social i Ciutadania (Institut Català de les Dones i Secretaria General de Joventut) i Departament
de Presidència (Direcció General de Difusió Corporativa).
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TAULA 16: DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN COOPERACIÓ ATORGADA PER L’ACCD SEGONS MODALITAT DE SUBVENCIÓ (2006-2010)

8.572.311

IMPORT (€)

13,95%

10,16%

24,11%

%

6.980.865

4.332.285

11.313.150

IMPORT (€)

16,42%

10,02%

26,17%

%

3.059.335

5.627.380

8.686.715

IMPORT (€)

70,49%

8,00%

14,72%

22,73%

%

28.870.637

2.069.066

4.118.384

6.187.450

IMPORT (€)

67,79%

4,86%

9,67%

14,53%

%

2010

%
3.612.781

26.939.285

56,52%

2009

32,52%
4.959.530

65,16%

11,27%

2008

IMPORT (€)
16,25%

27.694.996

4.800.916

24.069.720

2007

12.549.757
16,26%
75,88%

8,38%

62,11%

2006

6.271.990

26.978.477

3.202.524

23.736.761

MODALITATS

6.277.767
67,48%

5,81%

59,34%

B: MULTILATERAL
2. COOPERACIÓ INDIRECTA (BILATERAL A
INICIATIVA D'ALTRES ACTORS): C + D

A: BILATERAL A INICIATIVA DIRECTA

1. COOPERACIÓ DIRECTA: A + B

26.042.073

2.472.774

25.222.222

3,51%

61,20%

3,51%

14,70%

1.495.589

28,84%

5.222.177

1.495.589

21.756.300

6,00%

12.283.956

49,07%

6,00%

18,41%

2.289.822

37,10%

7.105.073

2.289.822

18.937.000

9,91%

14.179.061

C: CONVOCATÒRIES

4.212.494

9,91%

D: SUBVENCIONS DIRECTES (CONVENIS)
3. COOPERACIÓ (BILATERAL) CONCERTADA

41,64%

85,84%

4.212.494

14,16%

17.998.418

6.031.446

36.353.676

38,80%

88,45%

13.794.488

11,54%

50,93%

19.654.830

4.988.539

38.215.822

E: BILATERAL CONCERTADA
SUBVENCIONS DIRECTES: A + B + D + E

9,40%

90,59%%

300.000

4.485.109

43.220.640

0

9,32%

90,67%

0

3.655.879

35.550.788

0

6,53%

100,00%

100,00%

93,47%

43.203.821,00

42.585.122

2.694.143

47.705.749

100,00%

38.591.830

39.206.666

100,00%

4. AJUSTAMENTS
5. TOTAL INICIATIVES DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT INTERNACIONAL
41.285.973

100,00%

6. TOTAL DESPESES DE FUNCIONAMENT
7. TOTAL AOD ACCD

Nota: El percentatge està calculat sobre el total de les iniciatives de cooperació i solidaritat de l’ACCD (casella 5)

FCONGD

52

Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2006 s’ha agafat de la Memòria de la cooperació catalana 2005-2006 i del DOGC 4891 del 25.05.2007. Les dades per instrument de 2007, 2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD. Per al 2007 també hem consultat l’Informe
8/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
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TAULA 17: DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN COOPERACIÓ ATORGADA PER L’ACCD SEGONS MODALITAT DE SUBVENCIÓ (2008-2010)

A: BILATERAL A INICIATIVA DIRECTA
25.222.222

6.980.865

4.332.285

IMPORT (€)

9,91%

5,81%

59,34%

16,42%

10,02%

%

2.289.822

3.202.524

23.736.761

3.059.335

5.627.380

IMPORT (€)

6,00%

8,38%

62,11%

8,00%

14,72%

%

1.495.589

4.800.916

24.069.720

2.069.066

4.118.384

IMPORT (€)

14,16%

85,84%

3,51%

11,27%

56,52%

4,86%

9,67%

%

2010

B: MULTILATERAL
2.472.774

6.031.446

36.353.676

2009

C: CONVOCATÒRIES
4.212.494

88,45%

2008

D: SUBVENCIONS DIRECTES (CONVENIS)

11,54%

MODALITATS

E: BILATERAL CONCERTADA

4.988.539

38.215.822

100,00%

9,40%

42.585.122

90,59%%

100,00%

4.485.109

43.203.821,00

43.220.640

100,00%

5. TOTAL INICIATIVES DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL
47.705.749

6. TOTAL DESPESES DE FUNCIONAMENT
7. TOTAL AOD ACCD
Nota: El percentatge està calculat sobre el total de les iniciatives de cooperació i solidaritat de l’ACCD (casella 5)
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Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2006 s’ha agafat de la Memòria de la cooperació catalana 2005-2006 i del DOGC 4891 del 25.05.2007. Les dades per instrument de 2007, 2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD. Per al 2007 també hem consultat l’Informe
8/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
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2006
UNRWA

UNFPA

2007

ACNUR

UNFPA

2008

ACNUR

UNFPA (3)

2009

ACNUR

TAULA 18: AGÈNCIES DE LES NACIONS UNIDES FINANÇADES PER L’ACCD SOTA LA
MODALITAT DE COOPERACIÓ FINANCERA MULTILATERAL (2006-2010)
UNFPA
ACNUR
PNUD (5)

2010

UNRWA
PNUD (3)

FAO (3)

UNRWA (2)

ACNUR
PNUD (5)

FAO (3)

PMA (2)

Fons Mundial Sida

PMA (3)

NGLS – UN

UNICEF (3)

UNIFEM (3)

PNUD (3)
Campanya ODM

UNIFEM (3)

PNUD

Fons Mundial Sida

UNIFEM
Campanya ODM

PMA

Fons Mundial Sida
FAO
OACDH
UNESCO
UNICEF
Univ. NNUU
OACNUDH (3)
UN Habitat
Nota: Entre parèntesi el número de projectes subvencionats. Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2006 són de la Memòria de
la cooperació catalana. Les dades de 2007, s’han obtingut de la Memòria 2007 i del DOGC núm. 5113 - 17.4.2008, Departament
de Governació i Administracions Públiques. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. RESOLUCIÓ VCP/1133/2008,
de 8 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per l’ACCD durant l’any 2007. Les dades de 2008 són
del DOGC núm. 5376 - 11.5.2009, Departament de Governació i Administracions Públiques. Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament. RESOLU CIÓ VCP/1290/2009, de 24 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per
l’ACCD durant l’any 2008. Les dades corresponents als anys 2009 i 20010 han estat facilitades per l’ACCD.
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Entitat

2009
IMPORT (€)

Proj.

Entitat

2010
IMPORT (€)

TAULA 19. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA ATORGADA EN COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL DE L’ACCD SEGONS EL TIPUS D’INSTRUMENT (2006- 2010)
Proj.

Entitat

2008
IMPORT (€)

Proj.

Entitats

46

Proj.

38

2007
IMPORT (€)

61

Entitats

44

Proj.

5.987.450

8

2006 (1)
IMPORT (€)

4.118.384

17

6.296.506

61

1.869.066

12.283.956

53

24.069.720

96

74

8

35

58

258

52

8.686.715

16

126

5.627.380

422

5.492.346
44

3.059.335

79

79

14.179.061

33

23.736.761

109

109

91
65

11

6.773.765

6.773.765

47
33

264

88

88

76

32

129

129

141

4.332.285

11.313.150

492

6.211.222

6.211.222

6.685.268

40

6.980.865

97

97

17.998.418

33

25.222.222

158

158

88

49
7

6.000.000

48

34
305

6.000.000 (4)

59

8.572.311
15
95

108

3.612.781
545

95

5.222.177

25

173

13.794.488

18
21.756.300

4.959.530 (6)

173

89

30
7
6.800.000

64

18
236
6.800.000 (2)

82

12
76

112

6.271.990

12.549.757

289
72

7.105.073

6.277.767
90

19.654.830

18.937.000
86

1. SUBVENCIONS DIRECTES

1.2.1 Cooperació directa

1.2 COOPERACIÓ DIRECTA

7.902.000

1.1 SUBVENCIONS DIRECTES A ALTRES ACTORS

2. CONVOCATÒRIES
7.502.000

a) Cooperació al desenvolupament

1.2.2 Cooperació multilateral
2.1 LÍNIA ESTRATÈGICA DE COOPERACIÓ

77

94

44

73

12.273.116

1.815.800*

269.500

89

101

15

41

74

15

0

1.219.200

-------------

11.249.214

-------------

49

50

0

90

70

-------------

840.000 (4)

4

12.863.792 (4)

4

35

56

400.000

b) Projectes de rehabilitació

55

840.000 (2)

69
9.765.000 (3)

-

0

20.083

12

0

0

21

12

0

2.990.000

52

1.200.000

0

2.3 PROGRAMES DE COOPERACIÓ I EPD

770.415

c) Codesenvolupament
2.2 LÍNIA ESTRATÈGICA D’EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

27

1.800.000,00

17

6

1.800.000

13

15

1

6

460.000

2.000.000

11

15

1

11

7

1

60

11

-------------

1.500.000 (2)

42

10

25

33

31

27

1.079.630

1.500.000

1.500.000

600.000 (5)

2.4 CONSTRUCCIÓ DE PAU

5

460.000

150.000

24

18

147.910

24

20

0

0

150.000

------------13

1

1.200.000

16

-------------

610.000

6

-------------

30

0

12
30

0

0

0

0

13

15

0

0

26

30

0

0

31

20

0

0

0

350.000

0

0

------------150.000

0

0

-------------

0

610.000

6

1

30

3

385.700
610.000

1.800.000
450.000

0

36

2.5 COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA
2.6 INCREMENT CAPACITATS D’ACCIÓ I
D’INCIDÈNCIA DE LES ONG CATALANES
2.8 ACCD-COPCA/ACC1Ó

0

2.7 LÍNIA ESTRATÈGICA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA (2)
2.9 ACCD-DURSI (3)

0

5

150.000

16

2.10 ACCD-DEPT. EDUCACIÓ

5

2.11 ACCD- SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT

16

1

4

41.300

5

41

500.000

52.000

33

-------------

1

50

259

-------------

20

441.454

1.866.000

540

42.585.122,87

6.031.446

36.553.676

2.12 ACCD-FONS CATALÀ-PERÚ

452.000

35

-------------

45

450.000

300.000

389

4
0

593

13
0

38.215.822

1.826.800
0

355

4
0

633

22
0

43.220.640

43.203.821,00

4.988.539

393

47.705.749

4.485.109

562

826.800

39.206.666

3.655.879

35.550.788

-------------

325

-------------

401

2.13 FORUM SOCIAL MUNDIAL 2007
2.14 ACCD-AGAUR
2.15 SINDICATS
2.16 ENS LOCALS

2.694.143

38.591.830

0

3. AJUSTAMENTS (5)
4. TOTAL INICIATIVES DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT INTERNACIONAL

41.285.973

5. TOTAL DESPESES DE FUNCIONAMENT
6. TOTAL AOD ACCD

(1) L’any 2006, les dades desagregades de la convocatòria ordinària han estat extretes de les resolucions del DOGC nº4891 del 25.05.2007. (2) Les dades inclouen els segons pagaments de les subvencions atorgades a l’ordinària del 2006, i els primers pagaments de les
subvencions atorgades a l’ordinària del 2007 (3) Les dades inclouen els últims pagaments de les subvencions atorgades a la convocatòria de programes del 2005, i els primers pagaments de les subvencions atorgades a la convocatòria del 2008 (4) Les dades inclouen
els segons pagaments de les subvencions atorgades a l’ordinària del 2007, i els primers pagaments de les subvencions atorgades a l’ordinària del 2008 (5) Les dades inclouen els segons pagaments de les subvencions atorgades a l’ordinària del 2007 (6) La cooperació
multilateral segons les dades de l’ACCD (2007) puja a 6.980.865€ mentre que segons les dades de l’Informe 8/2009 de la Sindicatura de Comptes són 4.959.530,43€
* L’any 2010, el total desemborsat en projectes d’EPD va ser 1.815.800€ que corresponen a la convocatòria anual 2010 (1.231.000€) i pagaments de les convocatòries anteriors (2009: 541.000€ i 2008: 43.200€)
Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2006 s’ha agafat de la Memòria de la cooperació catalana 2005-2006 i del DOGC 4891 del 25.05.2007. Les dades per instrument de 2007, 2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD. Per al 2007 també hem consultat l’Informe
8/2009 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

PRESSUPOST SEGONS LA RESOLUCIÓ DEL DOGC DE L’ANY EN CURS
1.200.000

1.200.000

2006
600.000

600.000

2007

974.400

1.000.000

2008

1.429.600

1.500.000

2009

1.231.000

1.800.000

2010

TAULA 20: VOLUMS DESEMBORSATS ANUALMENT A LES CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (2006-2010) (EN EUROS)

PRESSUPOST REALMENT DESEMBORSAT
480.000

360.000

31

30

240.000

37

36

720.000

Nº entitats subvencionades

DESEMBORSAT CORRESPONENT A L’ANY 2006
Nº projectes subvencionats

31

DESEMBORSAT CORRESPONENT A L’ANY 2007

31

4

43.200

Nº entitats subvencionades

32

331.200

4

39

541.600

600.000

33

Nº entitats subvencionades

DESEMBORSAT CORRESPONENT A L’ANY 2008

888.000

55

39

56

Nº projectes subvencionats

60

DESEMBORSAT CORRESPONENT A L’ANY 2009

61

1.231.000

Nº entitats subvencionades
DESEMBORSAT CORRESPONENT A L’ANY 2010

40

56

30.024,39

41

23.436,06

Nº entitats subvencionades

24.984,61

Nº projectes subvencionats

19.354,83

Nº projectes subvencionats

32.432,43

Nº projectes subvencionats
SUBVENCIÓ MITJANA DE L’ANY EN CURS

FCONGD

Notes: La convocatòria 2006 es paga el 2006 i el 2007. La convocatòria 2007 es paga el 2007 i el 2008. La convocatòria 2008 es paga el 2008, 2009 i 2010. La convocatòria 2009 es paga el 2009 i 2010. La convocatòria 2010 es paga el 2010. Font: Elaboració pròpia amb
dades subministrades per l’ACCD.
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PRESSUPOST SEGONS LA RESOLUCIÓ DEL DOGC DE L'ANY EN CURS
7.600.000

8.000.000

2006
6.000.000

6.000.000

2007

6.000.000

6.500.000

2008

6.385.770

6.500.000

2009

4.199.217

4.200.000

2010

TAULA 21: VOLUMS DESEMBORSATS ANUALMENT A LES CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES DE COOPERACIÓ (2006-2010) (EN EUROS)

PRESSUPOST REALMENT DESEMBORSAT
3.200.000

3.600.000

83

73

2.400.000

90

74

4.400.000

Nº entitats subvencionades

DESEMBORSAT CORRESPONENT A L'ANY 2006
Nº projectes subvencionats

74

DESEMBORSAT CORRESPONENT A L'ANY 2007

83

3

87.200

Nº entitats subvencionades

65

2.312.800

3

68

2.487.348

3.600.000

73

Nº entitats subvencionades

DESEMBORSAT CORRESPONENT A L'ANY 2008

3.898.422

53

75

55

Nº projectes subvencionats

54

DESEMBORSAT CORRESPONENT A L'ANY 2009

58

4.199.217

Nº entitats subvencionades
DESEMBORSAT CORRESPONENT A L'ANY 2010

45

57

82.337,58

51

110.099,48

Nº entitats subvencionades

80.000,00

Nº projectes subvencionats

72.289,15

Nº projectes subvencionats

84.444,44

Nº projectes subvencionats
SUBVENCIÓ MITJANA DE L'ANY EN CURS

FCONGD

Notes: La convocatòria 2006 es paga el 2006 i el 2007. La convocatòria 2007 es paga el 2007 i el 2008. La convocatòria 2008 es paga el 2008, 2009 i 2010. La convocatòria 2009 es paga el 2009 i 2010. La convocatòria 2010 es paga el 2010. Font: Elaboració pròpia amb
dades subministrades per l’ACCD.
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24.176.652,00

IMPORT
TOTAL 2007

0

9

165

NRE.
ENTITATS

186.898,91

1.799.928,88

0,00

577.350,00

25.972.791,39

IMPORT
TOTAL 2008

2

2

7

147

NRE.
ENTITATS

9.299,72

0,00

0,00

433.920,00

24.314.274,45

IMPORT
TOTAL 2009

1

0

0

4

156

NRE.
ENTITATS

0,00

0,00

212.000,00

628.000,00

25.716.337,33

IMPORT
TOTAL 2010

0

0

5

3

146

NRE.
ENTITATS

TAULA 23. EVOLUCIÓ PER TIPOLOGIA D’AGENTS BENEFICIARIS DE L’ACCD (2006 - 2010)

507.400,00
5

5.1 IIGC
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

0

0

0

0

4.784.284,97

4.332.285,00

0,00

200.000,00

100.000,00

0,00

34

37

0

1

1

0

1.494.084,75

6.514.611,17

0,00

0,00

9.299,72

0,00

18

92

0

0

1

0

2.298.903,80

4.715.339,60

0,00

0,00

0,00

68

133

0

0

0

NRE.
ENTITATS

501.700,00
0,00
2

IMPORT
TOTAL 2006

0,00
775.057,10

2.859.530,43

5.2 Fundació CIDOB
0

34

20.227.102,17

0,00

TIPOLOGIA D’AGENTS

3. ALTRES ENTITATS DE LA XARXA ASSOCIATIVA
811.987,11

1. ONGD
2. FEDERACIONS, COORDINADORES I XARXES D’ENTITATS
(A)
4. ASSOCIACIONS DE SUPORT A ORGANISMES DE L’ONU

5.3 IEMed

3.612.781,00

5. ORGANISMES VINCULATS (B)

5.4 Casa Amèrica a Catalunya

3.630.578,71

3

6.271.990,00

364.133,00

9

3.947.724,88

6.1 Generalitat

6. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

1.911.520,00

7

10

8

460.000,00

8

57

15

2.069.066,00

319

596.955,00

1.212.670,40

8

477.180,00

1.819.480,80

1.853.005,00

8

13

36.341.575,93

36

460.000,00

8

38
14

2.999.335,12

306

1.050.000,00
1.666.100,28

4

145.237,37

3.970.526,42

850.800,00

7

16

37.942.353,23

3
13

610.000,00

7

0

5

6.980.865,12

245

0,00
1.186.941,32

9

276.750,00

1.006.300,00

286.439,53

8

43.553.769,58

5

2.857.252,56

428.119,15

1

0

1.148.875,00

2.100.000,00

256

0,00

422.972,43

100.000,00

996.625,00

6.579.063,98

36.032.920,53

0,00

54.728,52

58

38.875.671,77

932.972,57

6.2 Administracions locals (1)
6.3 Administracions països del Sud
7. UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA
8. SINDICATS, ASSOCIACIONS PROFESSIONALS
AGRÀRIES I COL·LEGIS PROFESSIONALS
9. ORGANITZACIONS EMPRESARIALS
10. ORGANISMES MULTILATERALS
11. ALTRES (C)
TOTAL

FCONGD

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 2007, 2008 i 2009 facilitades per l’ACCD. Any 2006 a partir de les dades de la Memoria de la cooperació catalana 2006
(1) L’aportació de l’ACCD inclou Síndic de Greuges (25.000 €) a l’any 2007, i no s’ha inclós al 11. Altres
a. Any 20006: FCONGD, Coordinadora d’ONGD de Lleida, Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme i Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, International Peace Bureau, Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat
Mental. Any 2009: Associació FETS per a la Promoció del Finançament Ètic i Solidari, Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat-CeDRe.
b. Any 2006: IIGC, CIDOB, ICCI-Casa Amèrica.
c. Any 2006:Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Bufete Boris Vega. Any 2009: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC), Partits dels Comunistes de Catalunya, Debeq, Col.legi Aparelladors i Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona
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UNIVERSITATS

SINDICATS I COL·LEGIS PROFESSIONALS

ONGD

16,13%

7,34%

2,95%

52,03%

2006

10,02%

3,29%

0,80%

67,09%

2007

12,02%

3,82%

1,95%

59,63%

2008

10,46%

17,17%

3,20%

4,88%

64,08%

2009

5,00%

12,97%

1,00%

5,26%

60,69%

2010

13,66%

3,73%

3,16%

60,70%

MITJANA
ANUAL

TAULA 24: EVOLUCIÓ PERCENTUAL PER TIPOLOGIA DELS PRINCIPALS AGENTS BENEFICIARIS DE L’ACCD (2006-2010)

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
ADMINISTRACIONS PAÏSOS DEL SUD

4,13%

19,37%

4.005.000,00

27.382.254,11

IMPORT
2006

100%

16,27%

10,68%

73,05%

% sobre
TOTAL

37.053.843,24

5.937.385,15

4.246.360,00

26.870.098,09

IMPORT
2007

100%

16,02%

11,46%

72,52%

% sobre
TOTAL

43.220.640,67

6.506.211,47

4.666.619,65

32.047.809,55

IMPORT
2008

100%

15,05%

10,80%

74,15%

% sobre
TOTAL

37.942.363,23

6.561.656,87

4.878.682,00

26.502.024,36

IMPORT
2009

100%

17,29%

12,86%

69,85%

% sobre
TOTAL

36.553.676,10

8.247.043,80

3.255.018,00

25.051.702,30

IMPORT
2010

100%

22,56%

8,90%

68,53%

% sobre
TOTAL

192.254.990,46

33.349.422,40

21.051.679,65

137.853.888,41

IMPORT
2006-10

100%

17,35%

10,95%

71,70%

% sobre
TOTAL

7-10%

75-78%

% proposat
pel PLA
DIRECTOR

11,42%

5,82%

5,70%
7,93%

7,90%

16,92%

MULTILATERAL
ASSOC SUPORT A ORGANISMES NNUU

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 2007, 2008, 2009 i 2010 facilitades per l’ACCD. Any 2006 a partir de les dades de la Memòria de la cooperació catalana 2006. Els percentatges es calculen sobre el pressupost de l’ACCD excloent-hi les despeses
administratives.

A. DESENVOLUPAMENT
6.097.125,11

TAULA 26. DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DE L’ACCD PER LÍNIES ESTRATÈGIQUES (2006 – 2010)

B. ACCIÓ HUMANITÀRIA
37.484.379,22

LÍNIA ESTRATÈGICA

C. EDUCACIÓ I CAPACITATS

FCONGD

59

13-17%

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòries de la cooperació catalana 2005-2006. Les dades dels anys 2007, 2008, 2009i 2010 han estat facilitades per l’ACCD
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%
545.427,60

1.645.427,60

IMPORT
7,03%

21,20%

%

329.763,75

1.496.164,26

IMPORT

3,73%

16,93%

%

125.366,00

2.064.566,00

IMPORT

1,44%

23,66%

%

2.019.531,47

6.278.977,57

IMPORT

4,53%

14,08%

%

Mínim 7%

%

TAULA 27. DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DELS DEPARTAMENTS PER OBJECTIUS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT (2006-2010)

5,97%
0,00%
1.100.000,00

0,00

1,66%

0,00%

14,17%

0,00%

7.646,73

76.151,93

7.074,51

1.159.326,00

0,00

0,09%

0,86%

0,08%

13,12%

0,00%

5.500,00

17.814,33

35.000,00

1.320.000,00

584.200,00

0,06%

0,20%

0,40%

15,13%

6,70%

149.145,99

310.026,11

95.920,10

3.579.326,00

584.200,00

0,33%

0,70%

0,22%

8,03%

1,31%

22.132,59

12.000,00

0,21%

0,11%

1.924.697,45

44.470,00

0,00

24,80%

0,57%

0,00%

60.635,00

2.418.336,45

68.505,20

0,00

9,87%

16,08%

0,69%

27,36%

0,78%

0,00%

0,00

64.012,21

1.293.059,47

72.960,00

1.486.289,49

5.000,00

7.314,33

0,00%

0,73%

14,82%

0,84%

17,04%

0,06%

0,08%

311.280,22

2.677.483,77

5.795.129,16

236.719,73

9.199.775,69

140.107,79

19.314,33

0,70%

6,00%

13,00%

0,53%

20,63%

0,31%

0,04%

3.1 Dret a la sobirania alimentària
3.2 Millorar les capacitats productives i
comercials

773.270,57

2.500,00

6,45%

9,96%

0,03%

164.284,65

458.714,51

9.405,00

1,86%

5,19%

0,11%

0,00

360.574,41

566.574,41

56.257,81

0,07%

0,00%

4,13%

6,49%

0,64%

106.649,02

47.886,33

1.413.188,81

3.035.302,13

179.162,81

0,24%

0,11%

3,17%

6,81% Mínim 15%

0,40%

Mínim 7%

Mínim 7%

(1)

IMPORT
5,52%
0,00%
0,00

1,08%

TOTAL

630.959,55
0,00

0,44%

84.062,09

128.532,09

ANY 2010

%
584.011,96
0,00

0,81%

ANY 2009

IMPORT

ANY 2006

5%

5,08%

46.947,59
0,49%

ANY 2008

OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT (2)
441.860,16

86.069,76

ANY 2007

OBJECTIUS PRIORITARIS
434.962,16

1.2 Millorar salut sexual i reproductiva

0,08%
51.937,17

1.1 Enfortir els sistemes públics de salut

1. DRET A LA SALUT I A L’AIGUA

1.3 Malalties infeccioses greus
6.898,00
0,02%

1.4 Millorar accés a l’aigua potable i als
serveis de sanejament bàsics
1.458,00

2.2 Necessitats bàsiques d’aprenentatge de
les persones adultes

17,49%

0,94%

1.421.654,64

0,62%

2.1 Enfortir els sistemes públics d’educació

2. DRET A L’EDUCACIÓ

2.3 Enfortir de les identitats culturals
1.848.657,14

72.612,79

5,90%

54.556,52

872.085,29

17,49%

0,29%

457.629,87

1,41%

16,53%

1.521.795,16

30.511,94

11,81%

109.142,00

1.282.812,79

3. CAPACITATS PRODUCTIVES, OCUPACIÓ I
DRETS LABORALS

1.248.571,72

4,34%

15,80%

0,00%
1,05%

500.428,66

0,30%

6.000,00

1,45%

1,70%

3,92%

26.286,33

0,51%

645.236,42

147.581,70

1.374.213,46

0,00

458.573,48

3.3 Enfortir les capacitats organitzatives i
d’incidència política

111.000,00

3,67%

0,16%

45.149,02

2,29%

3.4 Oportunitats d’ocupació

414.401,09

12.600,00

0,49%

200.000,00

3.5 Drets laborals

387.901,09

0,09%

38.000,00

2,52%

4.1 Exercici dels drets humans

9,45%

9.000,00

0,17%

222.994,51

822.341,55

4.2 Millorar la participació, la
representativitat i el control democràtic

17.500,00

2,86%

4. DRETS HUMANS, GOVERNANÇA
DEMOCRÀTICA I ENFORTIMENT DEL TEIXIT
SOCIAL

4.3 Enfortir les capacitats d’incidència política

222.241,91

60

0,00%

segueix

FCONGD

0,00

4.4 Processos de descentralització i
articulació política del territori
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34.992,98

IMPORT
0,33%

%
6.908,50

IMPORT
0,09%

%

25.735,28

IMPORT

0,29%

%

3.750,00

IMPORT

0,04%

%

160.654,22

IMPORT

TAULA 27. DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DELS DEPARTAMENTS PER OBJECTIUS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT (2006-2010)

%

(1)

0,16%

0,17%

0,00

0,00

0,00

6.908,50

4,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%

149.789,00

137.792,70

368.428,70

0,00

0,00

735,28

25.000,00

0,55%

0,91%

1,69%

1,56%

4,17%

0,00%

0,00%

0,01%

0,28%

107.797,20

64.921,60

0,00

81.579,00

146.500,60

0,00

0,00

0,00

3.750,00

1,24%

0,74%

0,00%

0,94%

1,68%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

325.959,78

176.531,39

204.867,19

835.565,64

1.216.964,22

0,00

0,00

18.025,28

53.361,48

0,73%

0,40%

0,46%

1,87%

2,73%

0,00%

0,00%

0,04%

0,12%

0,36% Mínim 15%

%

17.702,98

0,00%

3,33%

80.847,00

%

17.290,00

0,00%

333.977,01

0,71%

48.231,58

TOTAL

ANY 2006
1,02%

5.1 Defensar l’exercici dels drets humans

0,00

258.136,03

0,27%

ANY 2010

IMPORT

5.2 Prevenció i l’eradicació de la violència

0,00
3,48%

55.078,19

0,45%

ANY 2009

OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT (2)
89.267,46

5.3 Representació i la participació paritàries i
estables de les dones

3,39%

20.762,79

ANY 2008

OBJECTIUS PRIORITARIS

5.4 Autonomia econòmica de les dones
368.057,91

0,00%

35.000,00

ANY 2007

5. APODERAMENT DE LES DONES

6. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
358.057,91

0,09%

22.132,59

0,00

0,00

0,00

32%

0,21%

0,00%

0,00%

0,00%

4.847.813,22

0,00

35.000,00

0,00

0,00

62%

0,00%

0,45%

0,00%

0,00%

4.891.762,71

0,00

13.074,51

0,00

35.157,07

55%

0,00%

0,15%

0,00%

0,40%

4.310.934,62

4.413.284,58

19.992,55

64.921,60

0,00

42.875,60

50,59% 21.178.117,86

0,23%

0,74%

0,00%

0,49%

23.415.426,13

650.458,14

112.996,11

0,00

78.032,67

53,00%

47%

1,46%

0,25%

0,00%

0,17%

------

------

Mínim 7%

Mínim 7%

6.1 Millorar les capacitats locals per a
gestionar els recursos naturals
0,00

0,00%

6.2 Gestionar i pal·liar els principals
problemes ambientals

0,00

7.1 Millorar les capacitats per a prevenir
conductes violentes

7%

3.405.271,02

3.947.555,91

44.593.543,99

1,55%

7.2 Contribuir a la solució de conflictes armats

608.333,00

41,62%

2.913.918,27

8.724.219,20

134.931,00

10.000,00

6.3 Accés, ús i control dels actius i recursos
ambientals

7.3 Reforçar les capacitats locals per a
construir la pau i transformar els conflictes

3.619.986,33

7.165.588,87

8.839.318,62

7. CONSTRUCCIÓ DE LA PAU

TOTAL OBJECTIUS PRIORITARIS

5.077.428,46

7.761.731,49

8. MULTISECTORIAL

ALTRES OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT

10.570.859,89

61

8.697.414,79

FCONGD

TOTAL OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010 per l’ACCD. Les dades del 2006 provenen de la memòria de l’ACCD.
(1) % proposat pel Pla. % objectius prioritaris de desenvolupament.
(2) Segons Pla director 2007-2010.
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TAULA 28. DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS DE L’ACCD PER OBJECTIUS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA D’EDUCACIÓ I CAPACITATS (2006-2010)

62,62%

%

617.338,00

40.000,00

4.751.740,74

IMPORT

7,48%

0,48%

57,61%

%

1.847.149

465.610,80

20.032.801

5,29%

1,33%

57,38%

%

IMPORT

1,23%

TOTAL 2006-2010

4.109.014,00

5,82%

IMPORT

%

81.144,00

2010

52,47%

382.088,00

2009

IMPORT
0,73%

2008
%
3.414.220,01
6,54%

2007

47.467,20

2,68%

40,52%

IMPORT
67,54%
425.723,20

14.147.344

%

2006

3,16%

939.016,00

IMPORT
5.064.147
5,62%

0,39%

49,24%

LÍNIA ESTRATÈGICA
D’EDUCACIÓ I CAPACITATS
237.000

32.751,00

4.061.651,80

44,18%
422.000

2,65%

52,90%

2.693.679,60

C 1.1

174.166,00

3.471.616,33

C 1 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
C 1.2

3,61%

7,92%

42,61%

41,59%

2.764.985

13.872.751

235.099,41

42,39%

2.705.930,20

10,52%

6,62%

867.683,20

3.495.303,00

52,12%

37,37%

497.000

12,52%

3.908.146,84

822.010,60

2.452.640,92

C 1.3

13,92%

47,52%

C 1.4
905.678,20

3.091.991,46

4,52%

2,26%

20,41%

32,45%

1.579.974

169.613,21

7.128.545

2.433.570,31

12,59%

39,35%

19,26%

2.399.245,51

1.038.450,00

C 2.1

C 2 CAPACITATS

1.589.169,80

100%

2,87%

2%

1.004.200

22,84%

34.909.753

131.887,32

100%

1.498.743,00

8.247.043,80

5,92%

100%

27,67%

6.561.655,00

385.736,75

100%

1.800.576,51
6.506.211,50

0,32%

100%

29,87%

7.497.717,30

23.900

100%

16,47%

2.240.057,10
1.004.200

C 2.2

6.097.125,11

C 2.3
C1 i C2*
TOTAL C

FCONGD

62

* Per al 2006 no disposem de la despesa desglossada per objectius específics i la Memòria de l’ACCD agrupa C1 i C2.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòries de la cooperació catalana 2005-2006. Les dades dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD
Nota: Els Objectius específics són: C 1.1 Reforçar la planificació i coordinació dels agents de l’EPD C 1.2 Impulsar l’EPD en educació formal, no formal i informal C 1.3 Impulsar la sensibilització social C 1.4 Impulsar la recerca i el desenvolupament metodològic de l’EPD
C 2.1 Millorar la formació i capacitació dels agents de la cooperació C 2.2 Impulsar la investigació al camp de la cooperació i ‘EPD C 2.3 Reforçar capacitats institucionals i les capacitats d’incidència dels agents públics i privats de la cooperació
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1.4 Contribuir a la millora en l’accés de les poblacions més desfavorides a l’aigua potable i als serveis de sanejament bàsics

1.3 Contribuir a la lluita contra les principals malalties infeccioses greus, especialment el VIH/SIDA, la malària i la tuberculosi, però també les MTS i les malalties oblidades.

252.320,00

629.772,90

7.014.192,33

1.137.972,22

2.208.526,00

824.800,00

2.842.894,11

Quantitat
TOTAL
subvencionada

5,10%

2,33%

0,79%

1,98%

22,02%

3,57%

6,93%

2,59%

8,92%

%
sobre
total

TAULA 29. DISTRIBUCIÓ DE L’AOD DE LA GENERALITAT SEGONS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT (2009)

TOTAL 1

743.271,97

LÍNIA A. DESENVOLUPAMENT

2.1 Enfortir els sistemes públics d’educació que garanteixin un accés equitatiu a un ensenyament primari i secundari de qualitat, amb una atenció especial a l’escolarització de les nenes i les adolescents
2.2 Satisfer les necessitats bàsiques d’aprenentatge de les persones adultes, promovent la seva alfabetització, facilitant-les l’accés equitatiu a l’educació bàsica i la formació permanent, i donant
resposta a les seves necessitats de formació professional.

1.625.364,87

2. DRET A L’EDUCACIÓ

1.2 Millorar la salut sexual i reproductiva i reduir la morbimortalitat materna i infantil, especialment de les poblacions més desfavorides.

1.1 Enfortir els sistemes públics de salut, especialment l’atenció primària i els sistemes locals de salut

1. DRET A LA SALUT I A L’AIGUA

2.3 Contribuir a l’enfortiment de les identitats culturals a partir de l’educació intercultural i, si escau, l’educació multilingüe i les llengües territorial
TOTAL 2

3.1 Promoure el dret a la sobirania alimentària de les poblacions dels països del sud, en un marc de desenvolupament sostenible

209.113,03

1.235.436,94

2.469.290,51

1.781.233,00

0,66%

3,88%

7,75%

5,59%

3. CAPACITATS PRODUCTIVES, OCUPACIÓ I DRETS LABORALS

3.2 Promoure i millorar les capacitats productives i comercials amb un èmfasi especial en el sectors més desfavorits
3.3 Enfortir les capacitats organitzatives i d’incidència política de les persones emprenedores orientades al desenvolupament sostenible, a aprofitar les oportunitats del comerç nacional i
ternacional i a protegir-se dels seus impactes negatius
3.5 Promoure els drets laborals d’acord amb els estàndards internacionals i els codis laborals de cada país.

1.341.546,87

774.506,28

1.143.554,70

7.244.883,48

1.549.810,00

13,65%

3,42%

4,21%

2,43%

3,59%

22,74%

4,87%

3.4 Ampliar les oportunitats d’ocupació dels sectors més desfavorits, especialment de les dones i les persones joves
TOTAL 3

1.089.585,88

4. DRETS HUMANS, GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA I ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL

4.349.193,73
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4.1 Promoure, defendre i difondre el reconeixement, l’exigibilitat i l’exercici efectiu dels drets humans, amb especial atenció als drets col·lectius i als DESC.
4.2 Millorar la participació, la representativitat i el control democràtic en els espais de presa de decisions públiques i en l’elaboració, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques
socialment justes i eficaces.
4.3 Enfortir les capacitats d’incidència política dels sectors tradicionalment exclosos dels espais de presa de decisions públiques, mitjançant el suport a lideratges i processos polítics i socials
renovadors, i la promoció de fórmules d’acció col·lectiva amb capacitat de transformació social.
4.4 Acompanyar els processos de descentralització i articulació política del territori, i enfortir institucionalment els diferents nivells de governs locals i subestatals per apropar els espais de presa
de decisions a la ciutadania i millorar la provisió i la gestió de serveis públics.

segueix

FCONGD

TOTAL 4
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885.271,87

Quantitat
TOTAL
subvencionada

4,08%

2,32%

2,78%

%
sobre
total

TAULA 29. DISTRIBUCIÓ DE L’AOD DE LA GENERALITAT SEGONS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA DE DESENVOLUPAMENT (2009)

737.540,48

LÍNIA A. DESENVOLUPAMENT

5.1 Promoure i defensar l’exercici dels drets humans per part de les dones en condicions d’igualtat i de no discriminació.

1.300.884,60

5. APODERAMENT DE LES DONES
5.2 Contribuir a la prevenció i l’eradicació de la violència física, sexual, psicològica i social contra les dones.

3.169.696,95

246.000,00

2,27%

3,89%

9,95%

0,77%

5.3 Visibilitzar i promoure la representació i la participació paritàries i estables de les dones en les estructures de poder i en la presa de decisions en tots els nivells i en tots els àmbits.
TOTAL 5

721.954,80

1.237.676,33

5.4 Promoure l’autonomia econòmica de les dones i el seu accés equitatiu i participació plena en l’economia

6. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
6.1 Reforçar i millorar les capacitats locals per a gestionar els recursos naturals i acarar les vulnerabilitats ambientals de manera integral, amb un èmfasi particular en la millora de les condicions
de vida de les persones i sectors més desfavorits i en les situacions amb alt risc de conductes violentes.

7.2 Contribuir a la solució de conflictes armats, particularment donant suport a processos de negociació i de pau i als esforços i processos de reconstrucció postconflicte armat.

7. CONSTRUCCIÓ DE LA PAU
7.1 Reforçar i millorar les capacitats per a prevenir l’aparició de conductes violentes en els conflictes, amb un particular èmfasi en els que presenten grans asimetries sociopolítiques entre els
actors i els que incideixen negativament en minories ètniques o culturals.

1.554.447,05

1.072.816,41

56.000,00

425.630,64

2.387.832,73

428.201,60

4,88%

3,37%

0,18%

1,34%

7,50%

1,34%

6.2 Contribuir directament a gestionar i pal·liar els principals problemes i vulnerabilitats ambientals de les zones i països prioritaris i preferents.

7.3 Reforçar les capacitats locals per a construir la pau i transformar els conflictes, en especial els vinculats amb causes socials, culturals, ètniques, polítiques i ambientals.

14,15%

6.3 Afavorir, com a part de la lluita contra la pobresa, l’accés, ús i control dels actius i recursos ambientals, en termes d’equitat, per part dels col·lectius més desfavorits.

TOTAL 7

4.508.566,83

TOTAL 6

8. ALTRES OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
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100%
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31.854.178

TOTAL
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la pròpia ACCD.
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430.000,00

270.000,00

1.250.000,00

Quantitat TOTAL
subvencionada

30,94%

9,28%

4,78%

3,00%

13,88%

% sobre
total

12

3

2

1

6

Nombre de
programes

TAULA 30. ATRIBUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA DE PROGRAMES PLURIANUALS DE COOPERACIÓ 2009 EN RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PLA
DIRECTOR DE LA COOPERACIÓ CATALANA (2007 - 2010)

1.2 Millorar la salut sexual i reproductiva i reduir la morbimortalitat materna i infantil, especialment de les poblacions més desfavorides.

835.000,00

LÍNIA A. DESENVOLUPAMENT

1.3 Contribuir a la lluita contra les principals malalties infeccioses greus, especialment el VIH/SIDA, la malària i la tuberculosi, però també les MTS i les malalties oblidades.

2.785.000,00

1.1 Enfortir els sistemes públics de salut, especialment l’atenció primària i els sistemes locals de salut

1. DRET A LA SALUT I A L’AIGUA

1.4 Contribuir a la millora en l’accés de les poblacions més desfavorides a l’aigua potable i als serveis de sanejament bàsics

2.3 Contribuir a l’enfortiment de les identitats culturals a partir de l’educació intercultural i, si escau, l’educació multilingüe i les llengües territorial

2. DRET A L’EDUCACIÓ
2.1 Enfortir els sistemes públics d’educació que garanteixin un accés equitatiu a un ensenyament primari i secundari de qualitat, amb una atenció especial a l’escolarització de
les nenes i les adolescents
2.2 Satisfer les necessitats bàsiques d’aprenentatge de les persones adultes, promovent la seva alfabetització, facilitant-les l’accés equitatiu a l’educació bàsica i la formació
permanent, i donant resposta a les seves necessitats de formació professiona

420.000,00

110.000,00

60.000,00

250.000,00

4,67%

1,22%

0,67%

2,78%

6

7

3

1

1

1

TOTAL 1

TOTAL 2

9,66%

11,64%

3.4 Ampliar les oportunitats d’ocupació dels sectors més desfavorits, especialment de les dones i les persones joves

0,00

250.000,00

0,00%

2,78%

0

1

2

0

2,60%

3

14

234.000,00

7,61%

1

0,00%

685.000,00

1,44%

2

24,08%

130.000,00

3,61%

8

0,00

325.000,00

15,26%

segueix
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1.374.000,00

2.168.000,00

3.2 Promoure i millorar les capacitats productives i comercials amb un èmfasi especial en el sectors més desfavorits
3.3 Enfortir les capacitats organitzatives i d’incidència política de les persones emprenedores orientades al desenvolupament sostenible, a aprofitar les oportunitats del
comerç nacional i ternacional i a protegir-se dels seus impactes negatius

3.1 Promoure el dret a la sobirania alimentària de les poblacions dels països del sud, en un marc de desenvolupament sostenible

3. CAPACITATS PRODUCTIVES, OCUPACIÓ I DRETS LABORALS

870.000,00

1.048.000,00

FCONGD

3.5 Promoure els drets laborals d’acord amb els estàndards internacionals i els codis laborals de cada país.
TOTAL 3
4. DRETS HUMANS, GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA I ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL

4.1 Promoure, defendre i difondre el reconeixement, l’exigibilitat i l’exercici efectiu dels drets humans, amb especial atenció als drets col·lectius i als DESC.
4.2 Millorar la participació, la representativitat i el control democràtic en els espais de presa de decisions públiques i en l’elaboració, la implementació i l’avaluació de
polítiques públiques socialment justes i eficaces.
4.3 Enfortir les capacitats d’incidència política dels sectors tradicionalment exclosos dels espais de presa de decisions públiques, mitjançant el suport a lideratges i processos
polítics i socials renovadors, i la promoció de fórmules d’acció col·lectiva
4.4 Acompanyar els processos de descentralització i articulació política del territori, i enfortir institucionalment els diferents nivells de governs locals i subestatals per apropar
els espais de presa de decisions a la ciutadania i millorar la provisió
TOTAL 4
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5.2 Contribuir a la prevenció i l’eradicació de la violència física, sexual, psicològica i social contra les dones.
5.3 Visibilitzar i promoure la representació i la participació paritàries i estables de les dones en les estructures de poder i en la presa de decisions en tots els nivells i en tots
els àmbits.

5.1 Promoure i defensar l’exercici dels drets humans per part de les dones en condicions d’igualtat i de no discriminació.

640.000,00

250.000,00

0,00

390.000,00

1.180.000,00

0,00

570.000,00

390.000,00

220.000,00

Quantitat TOTAL
subvencionada

0,00%

1,67%

7,11%

2,78%

0,00%

4,33%

13,11%

0,00%

6,33%

4,33%

2,44%

% sobre
total

1

0

1

4

2

0

2

6

0

3

2

1

Nombre de
programes

TAULA 30. ATRIBUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA DE PROGRAMES PLURIANUALS DE COOPERACIÓ 2009 EN RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PLA
DIRECTOR DE LA COOPERACIÓ CATALANA (2007 - 2010)

6.3 Afavorir, com a part de la lluita contra la pobresa, l’accés, ús i control dels actius i recursos ambientals, en termes d’equitat, per part dels col·lectius més desfavorits.

150.000,00

0,95%

LÍNIA A. DESENVOLUPAMENT

TOTAL 6

0,00

7.3 Reforçar les capacitats locals per a construir la pau i transformar els conflictes, en especial els vinculats amb causes socials, culturals, ètniques, polítiques i ambientals.

235.531,84

85.531,84

100%

2,22%

2,62%

50

1

2

6.2 Contribuir directament a gestionar i pal·liar els principals problemes i vulnerabilitats ambientals de les zones i països prioritaris i preferents.

6. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
6.1 Reforçar i millorar les capacitats locals per a gestionar els recursos naturals i acarar les vulnerabilitats ambientals de manera integral, amb un èmfasi particular en la
millora de les condicions de vida de les persones i sectors més desfavorits i en

TOTAL 5

5.4 Promoure l’autonomia econòmica de les dones i el seu accés equitatiu i participació plena en l’economia

5. APODERAMENT DE LES DONES

7. CONSTRUCCIÓ DE LA PAU
7.1 Reforçar i millorar les capacitats per a prevenir l’aparició de conductes violentes en els conflictes, amb un particular èmfasi en els que presenten grans asimetries
sociopolítiques entre els actors i els que incideixen negativament en minories ètniques o culturals.
7.2 Contribuir a la solució de conflictes armats, particularment donant suport a processos de negociació i de pau i als esforços i processos de reconstrucció postconflicte
armat.
TOTAL 7

9.002.532

200.000,00
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8. MULTISECTORIAL

FCONGD

TOTAL
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la pròpia ACCD.
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REQUADRE 1. INTERVENCIONS DE L’ACCD A L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ DIRECTA I COOPERACIÓ FINANCERA MULTILATERAL (2006- 2010)
ANY 2006
A. COOPERACIÓ DIRECTA

L’ACCD i el COPCA, en col·laboració amb la Fundació un Sol Món i Àgora Nord Sud, lideraran amb un consorci d’organitzacions equatorianes un projecte adreçat a enfortir la capacitat productiva dels sectors més desfavorits d’Equador.
A la Mediterrània, es contribuirà a la millora de l’assistència primària de salut al Marroc, mitjançant un programa de l’ACCD i la Fundació Clínic.
A Gaza, l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona cofinançaran la urbanització i l’adequació de la via pública al barri d’East Al Nasser.

A l’Àfrica Subsahariana es continuarà la participació financera en el SWAP-Salut a Moçambic, a través del Fons Comú Provincial de Salut, així com el programa de cooperació en salut amb la província d’Inhambane d’aquest país.
L’ACCD continuarà donant suport a l’enfortiment institucional de la Defensoria del Poble de Bòsnia - Hercegovina.
L’ACCD contribuirà a l’enfortiment de l’educació al Sàhara Occidental.
B. COOPERACIÓ FINANCERA MULTILATERAL
Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA): es donarà suport a les estratègies dels fons a l’Àfrica en els àmbits de la salut sexual i reproductiva.
Agència de les Nacions Unides per a l’Ajuda als Refugiats Palestins (UNRWA): es donarà suport a les infraestructures d’educació bàsica a la franja de Gaza.

Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR): se signarà un nou acord de col·laboració per donar suport a la tasca d’aquest organisme a l’Àfrica.
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD): L’ACCD col·laborarà amb el PNUD Amèrica Llatina, entre altres, en la millora de les condicions de governabilitat democràtica i en la construcció de la pau. A més,
l’ACCD i la Secretaria de Cooperació Exterior tenen previst establir un acord marc de col·laboració plurianual amb el PNUD que prevegi programes conjunts a Amèrica Llatina, Àfrica Subsahariana i la Mediterrània.

Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la dona (UNIFEM): es donarà suport a un programa d’activitats del Fons a Amèrica Llatina, Àfrica Subsahariana i la Mediterrània.

Campanya del Mil·lenni de les Nacions Unides: es contribuirà al finançament de la segona fase de la Campanya a escala mundial, i es reforçaran les actuacions a Catalunya i a l’Estat espanyol.
Fons Mundial de Lluita contra la Sida, la Tuberculosi i la Malària: es continuarà el suport a aquest Fons, iniciat a finals de 2005.

Fons de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO): l’ACCD signarà un acord amb la FAO que es preveu que inclogui iniciatives en l’àmbit del desenvolupament de la capacitat productiva de diversos països.

Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans: es continuarà la col·laboració amb l’Oficina, i s’ampliarà el suport que es presta a Colòmbia, a altres països i/o iniciatives de l’organització.
UNESCO: se signarà un nou memoràndum de cooperació en els àmbits de la cultura, l’educació, la joventut i altres.
ANY 2007

A. COOPERACIÓ DIRECTA
Tal com preveia el Pla anual, l’any 2007 l’Equador i Moçambic han estat els països que han concentrat la cooperació directa de la Generalitat, tot i que també hi ha hagut actuacions importants al Senegal i a Bolívia. Al Senegal,
l’ACCD ha signat un conveni amb l’Agència Regional de Desenvolupament de Kolda per a impulsar un programa de desenvolupament rural a la regió. A Bolívia, l’ACCD i l’Agència Catalana de l’Aigua han signat un conveni per a
donar suport al Ministeri de l’Aigua per a l’execució d’activitats que permetin l’accés a l’aigua potable als habitants d’El Alto i La Paz. Així mateix, s’ha donat suport al procés constituent del país a través d’una col·laboració entre
l’ACCD i la Vicepresidència de la República amb la finalitat de promoure la participació ciutadana en aquest procés.
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B. COOPERACIÓ FINANCERA MULTILATERAL
Agència de les Nacions Unides per a l’ajut als refugiats de Palestina (UNRWA) al Pròxim Orient: accord de col.laboració amb l’ACCD per a dur a terme un programa de suport psicosocial als 19 camps de refugiats palestins a
Cisjordània, Palestina: 419.360 euros
Campanya del Mil·lenni de Nacions Unides: Addenda 2007 del Memoràndum d’entesa signat entre l’ACCD i la Campanya del Mil·lenni de Nacions Unides objecte de suport a les tasques a desenvolupar a nivell mundial per la
Campanya del Mil·lenni i que son prioritàries en la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya: 600.000 euros.
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REQUADRE 1. INTERVENCIONS DE L’ACCD A L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ DIRECTA I COOPERACIÓ FINANCERA MULTILATERAL (2006- 2010)

Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA): Acord marc de col·laboració entre l’ACCD i l’UNFPA, per acompanyar les iniciatives de l’UNFPA en els àmbits de l’accés a serveis de salut reproductiva d’alta qualitat, la reducció
de la morbimortalitat materna, la planificació familiar, la prevenció del VIH/SIDA, l’eliminació de fístula obstètrica, la formació de professionals, l’assistència tècnica, l’enfortiment de les capacitats institucionals, els microcrèdits,
el treball amb joves i la formació i entrenament d’experts; Camerun, Etiòpia, Guatemala i Moçambic: 835.000 euros.
PNUD: (1) Addenda 2007 per establir el marc de col·laboració entre l’ACCD i el PNUD per a donar suport al Projecte de Suport a la recuperació de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional, Guatemala: 250.000 euros. (2) Addenda
2007per donar suport i inançament al projecte “Suport a l’enfortiment dels governs territorials i regionals de la Costa Carib de Nicaragua per a la gestió pública autonòmica (Pana Laka)”, Nicaragua: 299.170,43 euros. (3) Acord de
col·laboració entre l’ACCD i el PNUD per donar suport al projecte “ Potenciació de capacitats i apoderament d’homes i dones, tomadors de decisions, líders locals i cooperants internacionals en Amèrica Llatina, des del enfortiment
de la governabilitat democràtica y la consecució del desenvolupament humà de la regió”.Colòmbia: 106.000 euros.
Programa Mundial d’Aliments de les Nacions Unides (PMA): Acord de col·laboració per ixar les condicions que s’aplicaran a l’aportació de dos projectes: “ Auxili prolongat i operacions de recuperació – Ajuda alimentària per a
auxili i protecció de mitjans de subsistència” (Somàlia) i “ Auxili prolongat i operacions de recuperació – Ajuda alimentària dirigida per a víctimes de conlicte armat i altres grups vulnerables” ( República Democràtica del Congo):
300.000 euros.
Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR): Acord per establir el marc de col·laboració entre ACCD i l’ACNUR, per acompanyar iniciatives en els àmbits de l’acció humanitària, atenció i protecció a les
persones refugiades, desplaçades o desarrelades per conlictes bèl·lics. Ajut humanitari a l’est del Txad i mesures de creació de coniança, Sàhara Occidental: 650.000 euros
Fons Global de Lluita contra la SIDA, la malària i la tuberculosi: acord de col.laboració entre ACCD i Fons Global en diversos països món: 1.500.000 euros
ANY 2008
A. COOPERACIÓ DIRECTA
Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador - AEFCA, Nicaragua: 118.000 euros
Corte Suprema de Justícia, Nicaragua: 445.000 euros
Óscar René Vargas, Nicaragua: 3.000 euros
Red de Soberanía Alimentaria de Guatemala - REDSSAG, Guatemala: 299.925 euros
Procuradoría de los Derechos Humanos, Colòmbia: 250.000 euros
Municipalitat de Cali, Colòmbia: 150.000 euros
Col·lectiu de solidaritat amb la rebel·lió zapatista. Mèxic: 10.000 euros
Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguai / Servei Català d’Ocupació, Uruguai: 76.644 euros
Escola Nacional Florestan Fernandes - Movimento sem Terra, Brasil: 300.000 euros
APRODEH: Asociación Pro Derechos Humanos, Perú: 50.000 euros
Ministerio para la Inversión Extanjera y la Colaboración Económica, Cuba: 300.000 euros
Universitat de Beira, Moçambic: 26.919,03 euros
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B. COOPERACIÓ FINANCERA MULTILATERAL
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD): (1) Projecte de suport a la recuperació de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional, Guatemala: 250.000 euros. (2) Programa de Suport a l’enfortiment dels governs
territorials i regionals de la Costa Carib de Nicaragua per a la gestió pública autonòmica (Pana Laka), Nicaragua: 299.946,24 euros. (3) projectes Implementació de l’estratègia de desenvolupament socioeconòmic de TangiersTetuan i la part oriental (Marroc) i la Posada en marxa de l’estratègia de suport al desenvolupament econòmic local de la Província d’Inhambane, Moçambic: 300.000 euros. (4) Programes per a la televisió sobre bones pràctiques
per superar el conflicte, continuació en el recolzament a l’IDH Valle del Cauca, Pla de desenvolupament de la governació de Nariño i Escola virtual per enfortir la governabilitat democràtica i la consecució del desenvolupament
humà a la regió (Colòmbia): 275.000 euros. (5) Projecte Suport a la Reconstrucció i Rehabilitació Integral de la Comunitat Sumu-Mayangna d’Awas Tingni, municipi de Waspam, Regió Autònoma Atlàntic Nord (RAAN) a Nicaragua:
300.000 euros.
Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO): projectes Millora de la seguretat alimentària de les comunitats indígenes de Sant Carlos i Wiwinak del municipi de Waspam, a la Regió Autònoma
Atlàntic Nord-RAAN, Nicaragua; Projecte de suport a la seguretat alimentària en àrees de North Shoa i Sud Tigray (Etiòpia), i suport a la formació de grups i organitzacions de desenvolupament local al Departament de San
Marcos, Guatemala: 475.000 euros.
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Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR): Projecte Ajut humanitari a l’est del Txad: Accés a l’aigua potable per las/les refugiats i refugiades sudanesos i les comunitats d’acollida: 450.000
euros.
Programa Mundial d’Aliments (PMA): Programes Auxili prolongat i operacions de recuperació-Ajuda alimentària per a auxili i protecció de mitjans de subsistència (Somàlia); i Auxili prolongat i operacions de recuperació-República
Democràtica del Congo, Ajuda alimentària dirigida a les víctimes de conflicte armat i altres grups vulnerables (República Democràtica del Congo): 542.841 euros
Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA): Programa global per promoure la seguretat de l’abastament de productes de salut reproductiva 2007-2011 i programa de salut reproductiva i reducció de la mortalitat materna a
Inhambane, Moçambic: 556.000 euros
Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona (UNIFEM): (1) Suport als projectes per a la promoció dels drets humans i de la ciutadania de les dones joves a Amèrica llatina i al Carib; Dones, pau i seguretat
a Colòmbia i reforçament de l’Institut Nacional de les Dones d’Uruguai: 220.000 euros. (2) Promoció dels drets humans i de la ciutadania de les dones joves a Amèrica llatina i al Carib; Dones, pau i seguretat a Colòmbia;
Reforçament de l’Institut Nacional de les Dones d’Uruguai i Governança i autonomia de les dones a la regió de Kolda, a Senegal: 300.000 euros. (3) Suport a les seccions de família amb la posada en funcionament del codi de
família al Marroc i recolzament a les oficines regionals i subregionals d’UNIFEM amb l’aportació de 5 joves de Catalunya Amèrica llatina i Àfrica: 220.000 euros
Fons Mundial de lluita contra la SIDA, la Tuberculosi i la Malària: Suport a la vuitena ronda de projectes del Fons Mundial contra la SIDA, la Tuberculosi i la Malària per a l’exercici 2008, en el marc del Conveni de collaboració
entre l’ACCD i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID): 1.500.000 euros.
ANY 2009
A. COOPERACIÓ DIRECTA
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) i Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI): 50.000 euros
Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, diversos països Amèrica del Sud: 110.000 euros
Autoritat Nacional Palestina (ANAP), Territoris Palestins: 100.000 euros
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), Equador: 258.385 euros
Secretaria Nacional de Planeación (SENPLADES), Equador: 250.000 euros
Ministeri d’Autonomies de Bolívia: 100.173 euros
Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia: 378.038 euros
Alcaldia de Bogotà, Colòmbia: 150.000 euros
Corte Suprema de Justícia-Defensoría Pública, Bufete Popular Boris Vega de Masaya, Centro Jurídico Popular de Matagalpa, Nicaragua: 248.699,85 euros
Marco Aparicio Wilhelmi, Nicaragua: 5.286 euros
Corporación Parlamento Mapuche, Xile: 35.714 euros
Associaçao de Educaçao e Assistencia Social Nossa Senhora da Assunçao (ANSA), Brasil: 149.400 euros
Defensoría del Pueblo, Perú: 88.614,60 euros
Gobierno Regional de Huancavelica, Perú: 100.000 euros
Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE): 59.000 euros
Habitat International Coalition - Mazingira Institute (HIC), Kenya: 100.000 euros
UNAC - Via Campesina i CNOP (Coord Nat Org Pays Mali): 135.000 euros
Rencontre Africain pour la Defense des Droits de l’Homme: 19.989 euros
Comunitat Rural de Dialambére, Senegal: 68.546 euros
Federació de productors Pellital, Senegal: 95.336 euros
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Agence régionale de développement (ARD) - Sédhiou, Senegal: 86.000 euros
ADESC - KISAL, Senegal:81.110 euros
Universitat de Beira, Moçambic: 16.050,72 euros
Ministeri Salut, Moçambic: 500.000 euros
Caritas Moçambicana: 60.000 euros

B. COOPERACIÓ FINANCERA MULTILATERAL
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD): (1) 5 beques per a joves professionals a les oficines PNUD: 60.000 euros. (2) El Programa ART-Redes es proposa contribuir a la construcció social de la pau,
el desenvolupament humà i la reconciliació, mitjançant l’enfortiment, a nivell nacional i territorial, d’iniciatives de la societat civil i l’Estat, promovent la seva participació en processos polítics, econòmics i socials incloents,
Colòmbia. 225.000 euros. (3)L’Escuela Virtual (EV) és la iniciativa regional per mitjà de la qual la Direcció Regional d’Amèrica Llatina (DRALC) del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) cerca potenciar les
TIC com una eina que afavoreix el desenvolupament humà i la governabilitat democràtica a Amèrica Llatina i el Carib, a partir de processos de capacitació virtual i semipresencial: 200.000 euros.
Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO): (1) El projecte de FAO participa en la millora de l’eficiència dels sectors agrari, ramader i de pesca de la regió. Per tal de dur a terme les activitats tant
en l’àmbit de Senegal com en d’altres països de la regió, el projecte es beneficiarà dels serveis d’un/a consultor/a proposat per l’ACCD i seleccionat/da per la FAO: 55.000 euros (identificació actuació regional). (2) Contribuir a la
consolidació de l’organització social, l’ús sostenible dels recursos naturals i les economies locals en comunitats rurals dels Departaments de San Marcos i municipis del sudoest de Huhuetenango, Guatemala: 209.512,67 euros. (3)
Fòrum de la Societat Civil per a la Cimera Mundial sobre Seguretat Alimentària en 2009. Enfortint les aportacions de la societat civil sobre programes i polítiques de seguretat alimentària: 100.000 euros

segueix

FCONGD

70

Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR): Projecte Ajut humanitari a l’est del Txad: Accés a l’aigua potable per las/les refugiats i refugiades sudanesos i les comunitats d’acollida: 450.000 euros.
Programa Mundial d’Aliments (PMA): (1) Programa Assistència alimentària selectiva per a víctimes de la violència armada i d’altres grups vulnerables (República Democrática del Congo): 150.000 euros. (2) Ajut alimentari per a
socors d’emergència i protecció dels mitjans de vida (Somàlia). 150.000 euros
Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA): (1) Projecte de salut reproductiva i reducció de la mortalitat materna a Inhambane, Moçambic: 100.000 euros. (2) Enfortiment del ministeri de Salut pública i assistència social per a
reduir la demanda insatisfeta d’anticonceptius a Guatemala: 229.448,44 euros. (3) Participació al fons d’UNFPA per garantir l’aprovisionament de productes de salut sexual i reproductiva: 300.000 euros
Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF): (Suport al programa de bon inici a l’escola, mitjançant accions de reforç dels recursos i capacitats del sistema educatiu pre-escolar amb l’objectiu de millorar la qualitat
d’aquest i prevenir l’absentisme i fracàs escolar en l’educació primària, Marroc: 250.000 euros
Agència de les Nacions Unides per a l’ajut als refugiats de Palestina (UNRWA) al Pròxim Orient: (1) Fer front a l’agreujament de la situació humanitària a Gaza arran de l’operació militar de les forces militars israelianes a la Franja
de Gaza iniciada el 27 de desembre de 2008. La contribució de l’ACCD es destina (i) a l’adquisició de combustible, aliments i efectiu per a cobrir les necessitats bàsiques de la població durant 4 mesos (ii) a proveir allotjament
temporal d’emergència a la població civil desplaçada pel conflicte. (2) Programa de millora de la qualitat de vida de la població refugiada palestina i promoure l’educació en materia de salut mental i benestar general. Es dóna
suport a una intervenció psico-social a la població dels camps de refugiats de Cisjordània adreçats especialment a infants i joves i llurs famílies, afectats per desordres psicosocials i malalties mentals. 570.000 euros
Universitat de les Nacions Unides: Seminari amb l’Universitat de Nacions Unides per analitzar el paper de la cooperació descentralitzada i el nou multilateralisme, en el marc de la presentació de l’Estratègia de cooperació
multilateral de la Generalitat de Catalunya: 10.374,01 euros
ANY 2010
A. COOPERACIÓ DIRECTA
Governació de Nariño, Colòmbia, 200.000€
Quito Distrito Metropolitano, Equador, 294.850€
Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), Perú, 150.000€
Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, diversos països, 123.155€
Universitat Indigena Boliviana Aimara Tupak Katari, Bolívia, 84.629€
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), Equador, 299.461€
Autoritat Nacional Palestina (ANP), Palestina, 125.000€
Institut PANOS, diversos països, 398.315€
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Fundació Líder, Ministeri de Recursos Naturals i l’Ambient (MARENA), Ministeri d’Educació (MINED), Alcaldia de El Viejo, Alcaldia de Puerto Morazán. Nicaragua, 149.860€
Ministeri de Salut de Moçambic, Moçambic, 500.000€
Via Campesina, diversos països, 295.000€
Habitat International Coalition - Mazingira Institute, diversos països, 100.000€
Universitat de Beira, Moçambic, 15.680€
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B. COOPERACIÓ FINANCERA MULTILATERAL
ACNUR, Pakistan, 120.000 Intervenció immediata la població refugiada, desplaçada interna i població hoste del nord del Pakistan. Distribució d’elements no alimentaris i facilitació d’allotjament temporal a les persones afectades
per les inundacions a les províncies de KPK i Balutxistan, amb especial atenció a dones caps de família.
NGLS - UN Non-Governmental Liaison Service (diversos països) 100.000 Suport al diàleg multiactor de polítiques per a un multilateralisme legítim i eficaç. Aquesta col·laboració té com a objectiu promoure espais de debat multiactor en el si del sistema de Nacions Unides.
OACNUDH - Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides (diversos països) 100.000€ Suport a la Relatoria especial NNUU sobre Violència contra les dones. Suport a les activitats de l’OACNUDH relatives
als drets de les Dones, en particular al mandat de la Relatora Especial de Nacions Unides sobre Violència contra les Dones.
OACNUDH - Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides, Guatemala, 98.875€, Educació i promoció dels drets humans en la infantesa i la joventut. El projecte, orientat a la infantesa i la joventut, té com
a objectiu contribuir al desenvolupament d’una cultura de reconeixement i respecte dels drets humans a través d’activitats educatives i de sensibilització destinades a fomentar-hi el coneixement, particularment sobre drets dels
infants, de les persones amb discapacitat i principis de no discriminació.
OACNUDH - Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides, Colòmbia, 75.000€, Suport a l’oficina regional OACNUDH Colòmbia en el seu suport a la defensa i promoció dels Drets Humans. L’objectiu
d’aquest projecte és aconseguir que els actors responsables de la protecció de drets humans als departaments d’Antioquia, Valle del Cauca, Cauca i Nariño integrin de manera transversal els drets humans en les seves activitats
públiques locals.
PNUD, Nicaragua, 150.000€, Suport a l’auto demarcació i titulació de territoris indígenes i afrodescendents a les Regions Autònomes Nord i Sud. El projecte té com a objectiu contribuir a l’enfortiment de la institucionalitat
comunal i territorial de Prinzu Wala, Karatá, Matumbak, Tasba Pauni, Pear Lagoon i Awaltara Luhpia Nani, a través de la demarcació i legalització dels seus territoris.
PNUD, Nicaragua, 150.000€, Suport al desenvolupament humà sostenible i ordenament territorial dels territoris dels pobles indígenes Mískitu i Sumu-Mayangna a la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord (RAAN) de Nicaragua
(Wan Tasbaya). El projecte té com a objectiu millorar l’Índex de Desenvolupament Humà Sostenible dels pobles indígenes de la RAAN, a través de l’enfortiment de les seves institucions i organitzacions, el suport al procés de
demarcació i titulació, així com a l’ordenament i administració dels seus territoris, amb un enfocament de desenvolupament sostenible, utilitzant de manera transversal els enfocaments de Drets Humans i de Gènere en societats
multiètniques.
PNUD, Nicaragua, 150.000€, Suport a l’enfortiment institucional i al desenvolupament sostenible dels Governs Territorials i Regional de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Sud (RAAS) de Nicaragua (Numada). El projecte té com a
objectiu millorar el nivell i la qualitat de vida dels pobles afrodescendents i indígenes de la RAAS a través del suport a l’enfortiment institucional, l’impuls dels desenvolupament humà sostenible i l’aplicació dels drets humans i
l’equitat de gènere.
PNUD, diversos països, 100.000€, Suport al Programa Genera - Superant obstacles per a la transversalitat de gènere a Amèrica Llatina i el Carib. L’actuació té com a objectiu contribuir a generar polítiques públiques que
transformin les estructures, valors i patrons que perpetuen les desigualtats de gènere. Específicament pretén posar en marxa processos de reflexió, anàlisi i acció que detectin els problemes, necessitats i reptes que cal afrontar
per tal de fer operativa l’estratègia de transversalitat de gènere en les polítiques públiques i que aportin solucions i eines i desenvolupin capacitats per tal de superar aquests obstacles o dificultats.
PNUD, Senegal, 134.894€, Suport al programa “Cap a un desenvolupament local menys emissor de gas amb efecte hivernacle i més resistent als canvis climàtics-TACC”. El programa “Cap a un desenvolupament local menys
emissor de gasos d’efecte hivernacle i més resistent al canvi climàtic al Senegal té com a objectiu enfortir la capacitat de les regions per integrar les limitacions del clima i el carboni en la planificació del desenvolupament a llarg
termini del seu territori. L’objectiu a llarg termini és promoure els mitjans de subsistència i el desenvolupament local sostenible sobre la base d’una estratègia desenvolupada i apropiades pels actors regionals, tenint en compte
els riscos i oportunitats que presenta el canvi climàtic.
6/o)BCJUBU EJWFSTPTQBÕTPT é 4VQPSUBM'POTE"JHVBJ4BOFKBNFOUQFSBMåOBOÎBNFOUEFM"MJBOÎB(MPCBMEFDPMrMBCPSBDJPOTFOUSF0QFSBEPSTE"JHVB (801" &M(801" "MJBOÎB(MPCBMEF$PMtMBCPSBDJPOTFOUSF
Operadors d’Aigua) és una iniciativa de cooperació al desenvolupament que pretén enfortir la gestió integrada de recursos hídrics, i que té la seva seu a UN-Habitat. El Fons Fiduciari d’Aigua i Sanejament té per objecte millorar
MFåDËDJBEFMBHÒODJBBUPUFMNØOQFSBKVEBSFMTHPWFSOTBDPNQMJSFMTFVDPNQSPNÓTBNCMBåUBEBJHVBEFMT0CKFDUJVTEF%FTFOWPMVQBNFOUEFM.JMtMFOOJ
UNIFEM, Senegal, 20.000€ Provisió d’una plaça de persona jove professional de suport a l’oficina subregional d’ONU Dones a Senegal en el marc del projecte “Governança i apoderament de les dones a la regió de Kolda”. Aquesta
col·laboració té com a objectiu promoure espais de debat multi-actor en el si del sistema de Nacions Unides.
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UNIFEM, Uruguai, 50.000€, Enfortiment del Instituto Nacional de las Mujeres d’Uruguai per donar suport al sector públic en el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques de gènere a nivell nacional i local. IV Fase.
En el període d’un any el projecte enfortirà a Inmujeres recolzant l’articulació del primer PIODNA amb les polítiques de tres Ministeris prioritzats i la generació de massa crítica en l’àrea de gènere i polítiques públiques, a través
de diferents estratègies la territorialització de les polítiques amb un fort èmfasi en la participació i apoderament de les dones, l’articulació nacional-local i la generació de coneixement. El mateix s’ha dissenyat en funció de la
planificació estratègica de l’Institut pel que serà complementat amb fons genuïns.
UNIFEM, diversos països, 200.000€, Enfortiment de la participació política i organitzativa per a eradicar la discriminació ètnica i de gènere cap a l’exercici efectiu dels drets individuals i col·lectius de les dones indígenes de les
Regions Amazòniues de Bolívia, Perú, Equador i Colòmbia. Suport a la creació d’un fons concursable “Dones indígenes amazòniques” dirigit a organitzacions de dones de pobles i nacionalitats indígenes i organitzacions mixtes de
les regions amazòniques per enfortir la participació política i organitzativa de les dones a través dels projectes que hagin presentat i d’uns tallers regionals d’enfortiment liderats per ONU Dones Regió Andina.
UNICEF, Marroc, 250.000€, Suport al Fons de protecció a la infància: Prevenció i resposta a la Violència, Explotació i Abús. Les activitats estan orientades a desenvolupar estratègies que donen suport al procés de reforma de la
legislació relativa a la protecció de la infància i el suport a les capacitats per a una millor aplicació. Així mateix, tenen per objectiu reforçar els programes nacionals i els mecanismes de protecció efectiva de la infància.
UNICEF – Comitè Catalunya, 20.297€, Suport a la campanya “Fes soroll pels objectius de Desenvolupament del Mil·leni”. El projecte té com a objectiu principal reclamar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni i posar de relleu la importància de la Cimera de cara a establir un pla d’acció i de rescat dels ODM en el període 2010-2015. Les activitats previstes en el marc del projecte inclouen una conferència inaugural per
explicar la situació actual dels ODM i la importància del seu assoliment, una acció mediàtica i reivindicativa per exercir pressió sobre els responsables polítics que estaran presents a la Cimera de l’ONU, i diverses accions de
sensibilització en el marc les Festes de la Mercè de Barcelona.
UNICEF, Marroc, 250.000€, Suport al Fons d’educació bàsica i equitat de gènere. Les activitats estan orientades a millorar la qualitat de l’educació als centre de referència i desenvolupar els models i instruments per al
desenvolupament de competències psicosocials dels/les nens/es i joves.
UNICEF, Marroc, 250.000€, Suport al Fons d’educació bàsica i equitat de gènere. Les activitats estan orientades a millorar la qualitat de l’educació als centre de referència i desenvolupar els models i instruments per al
desenvolupament de competències psicosocials dels/les nens/es i joves.
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Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2006 són de la Memòria de la cooperació catalana. Les dades de 2007, s’han obtingut de la Memòria 2007 i del DOGC núm. 5113 - 17.4.2008, Departament de Governació i Administracions Públiques. Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament. RESOLUCIÓ VCP/1133/2008, de 8 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per l’ACCD durant l’any 2007. Les dades de 2008 són del DOGC núm. 5376 - 11.5.2009, Departament de Governació i Administracions Públiques.
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. RESOLUCIÓ VCP/1290/2009, de 24 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per l’ACCD durant l’any 2008. Les dades corresponents als anys 2009 i 2010 han estat facilitades per l’ACCD.
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C.1. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Fomentar el coneixement i el compromís cívic de la ciutadania de Catalunya amb el desenvolupament humà sostenible i la cooperació per al desenvolupament, incrementant
l’abast, la qualitat i la coherència de les accions d’educació i sensibilització.
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Ajudar a prevenir i pal·liar el sofriment de les persones afectades per catàstrofes d’origen natural o humà, a restablir els seus drets fonamentals i la seva dignitat humana, i reduir
la seva vulnerabilitat davant les catàstrofes.

A.7. CONSTRUCCIÓ DE PAU
Ajudar a prevenir i pal·liar el sofriment de les persones afectades per catàstrofes d’origen natural o humà, a restablir els seus drets fonamentals i la seva dignitat humana, i reduir
la seva vulnerabilitat davant les catàstrofes.

A.6. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
Millorar les capacitats i titularitats dels actors del sud per assegurar un accés, ús i control sostenible dels recursos naturals i la protecció i conservació dels ecosistemes, així com
un accés equitatiu als seus actius ambientals, en especial, l’accés a la terra.

A.5. APODERAMENT DE LES DONES
Augmentar les capacitats i l’autonomia de les dones, reconèixer, visibilitzar i promoure la seva participació equitativa, real i efectiva en els processos de desenvolupament humà,
particularment en tots els àmbits de la vida pública, la presa de decisions i l’economia, defensar i promoure tots els drets de les dones i combatre la violència contra les dones.

A.4. DRETS HUMANS, GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA I ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL
Afavorir, en el marc de la promoció de la governança democràtica, la inclusió i la transparència en la presa de decisions pública, la garantia i l’exercici efectiu de tots els drets
humans individuals i col·lectius i l’apoderament dels actors i del teixit social amb més capacitat transformadora.

A.3. CAPACITATS PRODUCTIVES, OCUPACIÓ I DRETS LABORALS
Promoure i enfortir les capacitats productives i comercials orientades al desenvolupament humà sostenible, ampliar les oportunitats d’ocupació dels sectors més desfavorits i
promoure el respecte dels drets laborals d’acord amb els estàndards internacionals.

A.2. DRET A L’EDUCACIÓ
Millorar la cobertura, la qualitat i les capacitats dels sistemes educatius públics o amb vocació de servei públic per satisfer les necessitats bàsiques d’aprenentatge dels sectors
de la població amb menys oportunitats, tot potenciant l’educació intercultural multilingüe.

A1. DRET A LA SALUT I A L’AIGUA
Millorar la cobertura, la qualitat i l’ús dels sistemes de salut públics o amb vocació de servei públic, especialment en l’atenció primària, afavorint l’accés dels sectors de la
població amb menys oportunitats.

OBJECTIUS

REQUADRE 2. SÍNTESI DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2007-2010
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
OBJECTIU ESTRATÈGIC

A. DESENVOLUPAMENT
(Finançament entre 75% - 78%)

B. AJUT HUMANITARI GENERAL
I AJUT HUMANITARI D’EMERGÈNCIA
(Finançament entre 7% - 10%)
C. EDUCACIÓ I CAPACITATS
(Finançament entre 13% - 17%)

C.2. CAPACITATS
Millorar les capacitats dels agents de cooperació per al desenvolupament públics i privats de Catalunya

Font: Pla Director de cooperació al desenvolupament 2007-2010
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REQUADRE 3. SÍNTESI DEL PLA ANUAL DE COOPERACIÓ CATALANA 2009

El gruix de la cooperació que s’impulsa des de la Generalitat de Catalunya s’adreça a crear condicions de desenvolupament i capacitats al Sud, en coherència amb la vocació transformadora del model de cooperació del que
es parteix. Conseqüentment l’assignació de recursos, tal com queda establerta al Pla Director 2007-2010,és la més substancial i es dirigirà majoritàriament als països i sectors identificats com a prioritaris. Aquesta haurà de
concentrar durant el 2009 entre un 70 i un 75% de l’AOD que es fa des de la Generalitat d’acord a les prioritats de concentració geogràfica i sectorial que es despleguen tot seguit:
PRIORITATS GEOGRÀFIQUES
Dotar-se d’estratègies d’actuació a mig termini en els països prioritaris de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya
Garantir un mínim del 60% dels recursos de la Línia Estratègica del Desenvolupament a finançar actuacions als països prioritaris
Focalitzar al voltant d’un 15% dels recursos de la Línia Estratègica del Desenvolupament al finançament d’actuacions als països preferents
Garantir que entre un 15 i un 20% dels recursos de la Línia Estratègica del Desenvolupament s’adreci a finançar actuacions als països menys desenvolupats
PRIORITATS SECTORIALS

OE.1. DRET A LA SALUT I A L’AIGUA (Finançament entre 17% - 20%)
Contribuir a l’enfortiment dels sistemes publics de salut a l’Africa Subsahariana amb especial incidència a Moçambic i fent ús de les diferents modalitats de cooperació.
Contribuir a la millora de salut sexual i reproductiva i a la lluita contra les principals malaties infeccioses greus - especialment el VIH/SIDA a Amèrica Central i Africa
Subsahariana
Millorar l’accès de les poblacions més desfavorides a l’aigua potable i als serveis bàsics de sanejament
Promoure el treball conjunt entre el Departament de Salut i l’ACCD en el desenvolupament d’aquest objectiu estratègic

OBJECTIUS

Tenint en compte les recomanacions del Pla Director i el punt del que es parteix en la distribució de recursos s’avança una proposta d’assignació orientativa segons objectiu, per al 2009.
OBJECTIU ESTRATÈGIC

A. DESENVOLUPAMENT
(Finançament entre 70% - 75%)

OE.2. DRET A L’EDUCACIÓ (Finançament del 7%)
Impulsar iniciatives de la societat civil catalana i concertar iniciatives conjuntes als països prioritaris de la cooperació catalana
Ampliar el suport a programes d’educació intercultural bilingüe i multilingüe a Amèrica Central i a Amèrica del Sud
Millorar la cobertura dels sistemes públics d’educació que garanteixin un accès equitatiu a un ensenyament primari i secundari de qualitat mitjançant el suport a programes
impulsats per organismes multilaterals especialitzats
Facilitar la cobertura de necessitats bàsiques d’aprenentatge de les persones adultes a partir del suport a programes d’alfabetització

segueix
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OE.3. CAPACITATS PRODUCTIVES, OCUPACIÓ I DRETS LABORALS (Finançament entre 16% - 18%)
Impulsar iniciatives de la societat civil catalana i concertar iniciatives conjuntes als països prioritaris de la cooperació catalana per al desplegament d’aquest objectiu estratègic
Promoure actuaciones per acompagnar processos de descentralització i articulació política del territori, i enfortir els diferents nivells de govern no estatal en els països prioritaris i
preferents de la Cooperació al Desenvolupament catalana
Consolidar i impulsar noves actuacions de promoció, defensa i difussió del reconeixement, l’exigibilitat i l’exercici efectiu dels drets humans, amb especial atenció als drets col.
lectius i als DESC, especialment a la regió d’Amèrica Llatina
Consolidar i impulsar actuacions orientades a la millora d ela institucionalitat política, a l’enfortiment de les capacitats d’incidència política dels sectors més desfavorits i a
l’emergència de lideratges renovadors
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OE. C.1. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Reforçar la planificació concertada i la coordinació dels diferents agents involucrats en l’educació per al desenvolupament a Catalunya.
Impulsar l’educació per al desenvolupament a l’educació formal, no formal i informal, així com la sensibilització social en relació amb les diverses temàtiques relacionades amb el
desenvolupament, les relacions nord-sud i la cooperació per al desenvolupament.
Impulsar la recerca i el desenvolupament conceptual i metodològic de l’educació per al desenvolupament i dels instruments i eines per implementar-les.

OE.7. CONSTRUCCIÓ DE PAU (Finançament del 7%)
Impulsar iniciatives de la societat civil catalana i concertar iniciatives conjuntes als països prioritaris de la cooperació catalana.
Reforçar les capacitats locals per a prevenir la violència i construir la pau per mitjà de la cooperació bilateral directa i multilateral.
Recolzar campanyes d’abast internacional que incideixin en la prevenció de conflictes violents.
Millorar la coordinació i l’eficàcia en la resposta de la Generalitat de Catalunya per a satisfer les necessitats inmediates de les poblacions afectades per catàstrofes d’origen
natural o humà
Consolidar la resposta humanitària a les grans crisis humanes que afecten a l’Africa Subsahariana en col.laboració amb els organismes multilaterals especialitzats
Potenciar la capacitat de resposta dels actors humanitaris de la cooperació catalana davant les crisis d’origen natural i humà, amb especial atenció als conflcites “oblidats”

OE.6. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL (Finançament del 7%)
Millorar les capacitats i titularitats dels actors del sud per assegurar un accés, ús i control sostenible dels recursos naturals i la protecció i conservació dels ecosistemes, així com
un accés equitatiu als seus actius ambientals, en especial, l’accés a la terrOE.

OE.5. APODERAMENT DE LES DONES (Financement del 12%)
Impulsar iniciatives de la societat civil catalana i concertar iniciatives conjuntes als països prioritaris de la cooperació catalana.
Promoure la participació paritària de les dones en la presa de decisions i les seves capacitats d’incidència política, amb especial incidència a l’Africa Subsahariana.
Promoure la defensa dels drets de les dones i l’erradicació de la violència de gènere, amb especial incidència a l’Amèrica del Sud i a l’Amèrica Central per la via de la cooperació
multilateral i bilateral directa.

OE.4. DRETS HUMANS, GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA I ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL (Finançament del 12%)
Impulsar iniciatives de la societat civil catalana i concertar iniciatives conjuntes als països prioritaris de la cooperació catalana per al desplegament d’aquest objectiu estratègic.
Promoure actuaciones per acompagnar processos de descentralització i articulació política del territori, i enfortir els diferents nivells de govern no estatal en els països prioritaris i
preferents de la Cooperació al Desenvolupament catalana.
Consolidar i impulsar noves actuacions de promoció, defensa i difussió del reconeixement, l’exigibilitat i l’exercici efectiu dels drets humans, amb especial atenció als drets col.
lectius i als DESC, especialment a la regió d’Amèrica Llatina.
Consolidar i impulsar actuacions orientades a la millora d ela institucionalitat política, a l’enfortiment de les capacitats d’incidència política dels sectors més desfavorits i a
l’emergència de lideratges renovadors.

REQUADRE 3. SÍNTESI DEL PLA ANUAL DE COOPERACIÓ CATALANA 2009

A. DESENVOLUPAMENT
(Finançament entre 70% - 75%)

B. AJUT HUMANITARI GENERAL
I AJUT HUMANITARI D’EMERGÈNCIA
(Finançament entre 7% - 10%)

C. EDUCACIÓ I CAPACITATS
(Finançament entre 17% - 20%)

segueix

OE. C.2. CAPACITATS
Millorar la formació teòrica i pràctica i la capacitació del voluntariat, cooperants, professionals i dels agents de la cooperació per al desenvolupament catalana.
Impulsar l’investigació i la recerca aplicada o aplicable en el camp del desenvolupament, de la cooperació i l’educació per al desenvolupament.
Reforçar les capacitats institucional i d’incidència dels agents públics i privats de la cooperació per al desenvolupamnet catalana.
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REQUADRE 3. SÍNTESI DEL PLA ANUAL DE COOPERACIÓ CATALANA 2009

COOPERACIÓ BILATERAL
A INICIATIVA D’ALTRES ACTORS

COOPERACIÓ BILATERAL
D’INICIATIVA DIRECTA I MULTILATERAL

El Pla Director preveu destinar entre un 10% i un 25% dels recursos, vol potenciar la complementarietat entre la iniciativa del Govern i la dels altres actors. L’actuació concertada
és una prioritat per l’any 2009, permetrà establir nous marcs de col.laboració amb la comunitat catalana de cooperació i amb les contraparts del sud, fomentar el treball en xarxa
i aprofitar l’experiència prèvia, el coneixement tècnic o els lligams ja existents entre actors públics i privats. Es prioritzarà la concertació d’actuacions a sectors que el Pla Anual
preveu potenciar.

En aquesta modalitat i atenent a la pluralitat i riquesa del teixit social solidari a Catalunya, el Pla Director preveu destinra un mínim d’un 55% dels recursos de l’AOD de la
Generalitat. Per l’any 2009 es vol garantir el compliment d’aquesta assignació tenint en compte els compromisos assumits anys anteriors en les diferents convocàtories de
desenvolupament, acció humànitaria i educació i capacitats i prioritzant el criteri de concurrència en l’assignació de recursos d’aquesta modalitat.

Per a l’any 2009 es preveu avançar en la consolidació d’alliances en cooperació bilateral d’iniciativa directa i multilateral per a les que el Pla Director preveu destinar entre un
20% i un 35% de recursos. Els darrers anys s’ha fet un important desplegament d’ambdues modalitats que ha permès al Govern establir una interlocució directa amb socis públics
i privats del Sud i amb organismes multilaterals per treballar sectors prioritaris. Per tal de consolidar aquest desplegament, l’any 2009, s’adoptarà l’estratègia de cooperació
multilateral de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i es prioritzaran els programes de cooperació bilateral directa amb una trajectoria consolidada i aquells adreçats
als sectors que el Pla Anual preveu potenciar al 2009.

MODALITATS D’ACTUACIÓ

COOPERACIÓ BILATERAL
EN CONCERTACIÓ

NOUS INSTRUMENTS

COOPERACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

COOPERACIÓ TÈCNICA

L’any 2009 es preveu adoptar i desplegar l’estratègia de codesenvolupament, en tant que primer exercici de planificació d’un instrument de la cooperació del govern. Aquest
document posarà les bases per treballar la relació possitiva entre el fenòmen de la migració i el desenvolupament mitjançant aliences estratègiques amb els actors locals i tenint
en compte les capacitats de la realitat catalana.

Pel que fa els nous instruments i mab l’objectiu de continuar contribuint a que l’AOD sigui més previsible i que minimitzi els costos de coordinació, el 2009 es donarà continuitat a
les actuacions en el sector salut a través de les quals s’ha apostat per un enfocament programàtic

L’any 2009 en iniciar el procés d’elaboració d’un nou Pla Director, es preveu obrir una reflexió conjunta amb la resta d’actors de la cooperació catalana sobre la cooperació
econòmica i financera i la conveniència de considerar en un futur una línia d’ajut reemborsable per facilitar l’accès a crèdit que segueixi les recommandacions del CAD d el’OCDE.
En paral.le l’ACCD continuarà donant suport a programmes de microcrèdits a països prioritaris i preferents de l’Africa Sudsahariana i la Mediterrànea

La cooperació tècnica continuarà sent la més important en volum de recursos i s’orientarà a donar resposta a les demandes del país soci. S’avançara en el criteri de previsibilitat
de l’ajut mitjançant els programes pluriennals a iniciativa d’altres actors i les actuacions de cooperació bilateral directa i multilateral amb un enfocament pluriennal.

INSTRUMENTS DE COOPERACIÓ

CODESENVOLUPAMENT
ESCENARI ECONÒMIC

UN TOTAL DE:

49.785.520,00 €

65.285.520,00 €

El 2009 el Govern destinarà a la cooperació per al desenvolupament:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

76

15.500.000,00 €
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Ajut destinat als diversos departaments i els organismes autònoms de la Generalitat
Font: Pla Anual de cooperació al desenvolupament 2009.
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