Tutorials de la Realitat de l’Ajut

TUTORIAL 1
Introducció general als abocaments de dades
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament publica anualment els
“Resultats de la cooperació catalana” a la seva pàgina web. Aquestes dades
interpel·len tots els fons en Ajut de la Generalitat; s’entén, els de la pròpia Agència
més els de la resta de departaments que duen a terme cooperació. Els mateixos
resultats es presenten alhora de dues formes diferents: d’una banda, en format de
memòria anual, el que serveix tant per dur a terme un anàlisi qualitatiu com
quantitatiu; de l’altra, en format d’abocament de dades, on s’hi recullen tots els
projectes de cooperació finançats per la Generalitat en format Excel.
Per bé que la Generalitat és una institució cabdal alhora de mesura l’abast de la
política pública d’Ajut a Catalunya, no és menys cert que tant les entitats locals
(municipis i diputacions) com les universitats també han mostrat una gran implicació a
l’hora de dur a terme projectes de cooperació. És per aquesta raó que, en aquest
projecte, també les hem volgut incloure, tot i que per això haguem hagut de recórrer a
una base de dades estatal (per rigor metodològic, l’ideal hauria estat utilitzar bases de
dades originals).
Així doncs, la informació referent als municipis, diputacions i universitats catalanes
prové dels anomenats “Abocaments de seguiment”: un conjunt de fitxers Excel que el
MAEC (Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació) publica cada any, i que contenen
informació detallada de tots els projectes o intervencions en AOD en els que estiguin
involucrades les administracions públiques de l’Estat. Com en el cas dels abocaments
de l’Agència, aquests també es poden descarregar a partir de la pàgina web d’InfoAOD.
En qualsevol cas, per dur a terme la Realitat de l’Ajut ens hem limitat a seleccionar la
categoria d’entitats locals i universitats catalanes, a adaptar-ne el format i a afegir-ne
el resultat a una base de dades conjunta amb les dades de la Generalitat. Només així
hem aconseguit generar un document centralitzat de l’Ajut català en la seqüència
temporal del 2007 al 2014.
L’abocament de l’ACCD i el del MAEC han anat perfeccionant el format en almenys dos
sentits: en primer terme, aprofundint en el seu nivell d’anàlisi i informació (més
categories, marcadors i detall en les descripcions); en segon pla, homogeneïtzant les
pròpies categories i subcategories. Com a conseqüència d’això, a voltes resulta
problemàtic conciliar la informació que apareix en els abocaments més recents i la de
les bases de dades més antigues ensems. Per facilitar el treball de l’investigador, en la
secció de Dades d’aquesta pàgina web es pot descarregar un arxiu únic que conté tots
els abocaments entre 2007 i 2014.

Atenent que aquesta base de dades pot presentar-se com a relativament complexa,
aprofitem aquest espai per descriure’n les principals magnituds amb les que hem
treballat:
· Any de desemborsament: Indica l’any en que es produeix la transferència
efectiva de recursos financers, des de l’administració concedent a l’entitat
encarregada de l’execució del projecte de cooperació. En els abocaments
anuals, aquesta variable sempre coincideix amb l’any de l’abocament.
· Títol: Cada intervenció de cooperació porta associat un títol. Depenent del
cas, pot ser més o menys explicatiu de l’actuació en qüestió.
· Mode de canalització: Atenent a aquest criteri, l’Ajut pot ser bilateral,
multilateral o multibilateral (consultar glossari).
· Tipus d’actor: Tres categories en funció de l’administració que concedeix
l’Ajut: Generalitat, Entitats Locals (EELL) i Universitats.
· Actors: En un nivell de detall inferior al primer, els actors ens permeten
esbrinar quin departament de la Generalitat ha finançat cada projecte, quin
ajuntament o quina universitat.
· Unitat: La unitat manté el nivell de detall municipal i universitari, però incideix
en organismes de la Generalitat inferiors als departaments. Això ens permet,
entre d’altres, tractar les accions de l’Agència de manera aïllada.
· AOD Anual: És l'import net d’AOD en un any. Aquest import serà negatiu quan
tingui lloc una devolució a favor de l'administració concedent, ja sigui per
haver-se revocat l'ajut, com per tractar-se d'una devolució d'Ajut reemborsable.
· AOD Total: Sempre que ha estat possible, hem inclòs el cost total del projecte
de cooperació finançat, ja sigui perquè és un procés plurianual o perquè rep
finançament d’altres institucions. En el cas de l’abocament estatal
malauradament, aquesta dada no ens ha resultat accessible.
· Tipus d'entitat canalitzadora: Fa referència a les característiques de les
entitats receptores dels fons d'AOD i encarregades, per tant, d'executar
l'actuació de cooperació. En aquesta base de dades les concentrem en fins a 24
categories, prou diverses per exposar la diversitat d’actors implicats.
· Detall entitat canalitzadora: Sempre que ens ha estat possible, hem inclòs els
noms de les entitats canalitzadores, encara que l’anàlisi centralitzat de les
mateixes en funció del nom pot resultar complicat per la no homogeneïtat en
l’estil dels abocaments originals.

· País / Territori: Indica el país en el que es localitza la intervenció de
desenvolupament. Hi ha casos en què la intervenció es dirigeix a una zona
geogràfica que comprèn diversos països, el que s'indica pel nom de la regió
(exemple: Amèrica del Sud, No Especificats).
· Prioritat Geogràfica: Cada Pla Director ha establert unes prioritats
geogràfiques per a la cooperació catalana que han mantingut sempre els
mateixos països prioritaris. En aquest camp doncs, s’informa del nivell de
prioritat que té el país soci en funció del Pla Director en vigor.
· Sectors CRS: Depenent del sector al qual s'adreça la intervenció de
desenvolupament, el CAD (Comitè d’Ajut al Desenvolupament) estableix una
classificació de grans grups que tant l’ACCD com el MAEC segueixen en els seus
informes. En aquesta base de dades, ens fixem en el nivell de detall més
avançat, el sector CRS, que aprofundeix fins a 5 dígits en les categories.

