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El marc d’acció de la cooperació descentralitzada

– L’acció internacional dels governs locals.

– Marc general de la cooperació al 
desenvolupament.

– La cooperació descentralitzada: modalitats i 
instruments.
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Els territoris estan inserits en una estructura 
d’interdependències vinculades a la 
globalització

Problemàtiques globals que impacten sobre el 
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• Per què volen participar en la governança global?

– Paradiplomàcia (reconeixement, visibilitat)

– Promoció econòmica i recerca d’oportunitats comercials i d’inversió

– Reforçament de les capacitats municipals a través dels intercanvis 

– La solidaritat 

– Preservació de les pròpies competències polítiques davant la regulació 
supranacional

Com ho fan?

articulació en xarxa (CGLU, Metropolis, Eurocities….)

participació activa en la cooperació al desenvolupament

L’acció internacional dels 
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Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)

+
Agenda 2030

Models de desenvolupament més sostenibles i inclusius
Responsabilitats comunes però diferenciades
Repolitització de la cooperació

Però mirades crítiques:

Decreixement: Georgescu Roegen/Serge Latouche/Albert Recio / Martínez 
 Alier / Carlos Taibo

Buen Vivir (Sumak Kawsay / Suma Qamaña): Arturo Escobar / Alberto Acosta
Economia feminista
Sobirania alimentària
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Principals reptes:
• Increment de les desigualtats
• Migracions forçades
• Expansió dels assentaments 

informals
• Canvi climàtic

Principis:
• Ciutats compactes (resilients)

• Ciutats connectades
• Ciutats integrades
• Ciutats incloents

Agenda de desenvolupamentAgenda de desenvolupament
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Eradicació de la 
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En discussióEn discussió

Quantitats
Continguts

Quantitats
Continguts

«impasse»«impasse»

ODMODS
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Consciència crítica per a 
la transformació social:

• Sensibilització
• Educació i formació
• Recerca
• Incidència política
• Mobilització social

Processos de 
desenvolupament i 

enfortiment de capacitats

Aixopluc  i protecció a 
víctimes de desastres
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POLÍTICA DE COOPERACIÓ 
– AFERS EXTERIORS

3 models de relació entre ambdues polítiques:
– Política de cooperació com a eina de política 

exterior (EUA).

– Política de cooperació com a element clau (entre 
d’altres) de la política exterior, relativament 
autònoma (la majoria dels Estats Membres UE). 

– Política de cooperació que influeix en altres 
polítiques que impacten en països del Sud (molts 
països ecandinaus).

COHERÈNCIA DE POLÍTIQUESCOHERÈNCIA DE POLÍTIQUES
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Organismes Multilaterals

Estats

Governs descentralitzats

Altres institutions públiques (universitats, etc.)

ONGD

Altres associacions i fundacions

Empreses 

Sindicats

Altres

ACTORSACTORS

Sistema NNUU
IFIs
UE

Sistema NNUU
IFIs
UEACTORS

PÚBLICS

ACTORS
PÚBLICS

ACTORS 
PRIVATS

ACTORS 
PRIVATS

PARTENARIATS PÚBLIC-
PRIVATS

PARTENARIATS PÚBLIC-
PRIVATS

PROGRAMES 
GLOBALS

PROGRAMES 
GLOBALS

GAVI
GFATM
EDA…

GAVI
GFATM
EDA…



COOPERACIÓ – AJUDA AL 
DESENVOLUPAMENT
COOPERACIÓ – AJUDA AL 
DESENVOLUPAMENT

COOPERACIÓCOOPERACIÓ AJUDAAJUDA



«…s’integra dins de la cooperació per al desenvolupament el conjunt de 
recursos i capacitats que Espanya posa a disposició dels països en vies de 

desenvolupament, a fi de facilitar i impulsar el seu progrés econòmic i social, i 
per a contribuir a l’eradicació de la pobresa en el món en totes les seves 

manifestacions...»

«...en conseqüència, la present Llei s’aplica al conjunt d’activitats que es 
tradueixen en transferències de recursos públics materials i humans que 
l’Administració General de l’Estat, per si mateixa o en col·laboració amb 

entitats privades, destina als països en vies de desenvolupament directament o 
a través d’organitzacions multilaterals»

LLEI 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (article 1)
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Contingut

+ restringit

+ fàcil de delimitar

+ fàcil medició
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GAIREBÉ NO DIFERENCIA …

Relació UNIDIRECCIONAL donant - receptorRelació UNIDIRECCIONAL donant - receptor

Poca PARTICIPACIÓ / INICIATIVA del receptorPoca PARTICIPACIÓ / INICIATIVA del receptor

Mirada restringida a TRANSFERÈNCIA DE 
RECURSOS

Mirada restringida a TRANSFERÈNCIA DE 
RECURSOS

Caràcter ASSISTENCIALCaràcter ASSISTENCIAL

Accent en el caràcter EXTERIORAccent en el caràcter EXTERIOR
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• Ajut militar: Els equipaments o serveis militars, activitats anti-
terroristes estan exclosos. Tanmateix, el cost per als país donant de 
mobilitzar les forces armades per a lliurar ajut humanitari està 
inclòs. 

• Manteniment de la pau: La gran majoria de despeses vinculades al 
manteniment de la pau estan excloses, excepte aquelles que 
puguin associar-se a activitats orientades al desenvolupament. 

• Energia nuclear: Inclosa si és per a ús civil.

• Programes culturals:  Inclosos si és per a augmentar les capacitats 
dels països receptors. Per tant, resten excloses les que siguin per 
finançar tours d’artistes o esportistes del país donant o per 
promoure la seva imatge.

EXCLUSIONS DE L’AODEXCLUSIONS DE L’AOD
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OOMMOOMM

Membre del CAD

NNUU
IFIs
UE

Cooperació Sud-Sud
Cooperació triangular

DONANTS
Oficials

DONANTS
Oficials



AOD, 2017

Font: CAD, 2018



Receptors AOD, 2017

Font: CAD, 2018



Apropiació

Gestió per resultats

Transparència i responsabilitat compartida

Aliança incloent

?

Agenda internacional de 
cooperació al desenvolupament
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Partenariat Global 
per a una 
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eficaç (Busan, 2011)
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Cooperació per a la justícia global
(TRANSFORMADORA)

Cooperació per a la justícia global
(TRANSFORMADORA)

Coherència de polítiques
Enfocament de drets, de gènere i 
diversitats
Noves confluències



Pràctica d’operadors públics de 
cooperació no estatals (Estat i 
universitats públiques). 

Política pública de cooperació dels 
governs locals i regionals 

(autonòmics).

Actuacions finançades i promogudes 
per institucions descentralitzades 
(ajuntaments, CCAA, diputacions, 

cabildos, etc.)

difícil comptabilització de la 
cooperació local

.
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Recuperació de les llibertats i constitució dels primers 
ajuntaments

– Voluntat d’articular accions de solidaritat internacional + 
promoció institucional (reconeixement internacional)

– Donar resposta a demandes d’organitzacions socials per 
cooperar amb determinats processos de transformació social i 
política (Centreamèrica)

ORIGEN DE LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA

ORIGEN DE LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA

Anys 
80s

Anys 
80s
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Type of cooperation Modality Flows Type of intervention
 

Direct cooperation Vertical
 

North-South
South-South
 

Transfer of aid
Transfer of know-how
Exchange of experiences

Partnership
Agency
Network

North-South
South-South
Triangular

Transfer of know-how
Exchange of experiences
Peer-to-peer learning
Technical cooperation
Funding

Indirect cooperation Through NGOs North-South Transfer of aid
Transfer of know-how
Exchange of experiences

Education and awareness-raising 
initiatives

Own initiatives
Through NGOs

North
South

Campaigns
Advocacy
Education projects
etc.

Delegated cooperation Bilateral agreement between developed 
LRGs and/or agencies

North-South Exchange of experiences
Peer-to-peer learning
Technical cooperation

Budget support Bilateral agreement between developed 
LRG and developing LRGs

North-South Transfer of aid
Transfer of know-how
 

Scholarships  North-South Education
Learning

MODALITATS DE COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA



FLUXOS DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA

North

South SouthSouth

North

South

North North

Triangulation



• Horitzontalitat
– Focalització al voltant de temes centrals de la gestió dels serveis públics i 

democràcia local

millora de polítiques públiques

enfortiment mutu de capacitats institucionals

– Major simetria entre els participants

trenca la lògica vertical donant-receptor (¿?)

– Reconeixement d’interessos comuns

• Proximitat Eficàcia

• Major capacitat per articular actors  Participació i recolzament social

• Flexibilitat per abordar «altres» temàtiques Independència

POTENCIALITATS DE LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA

POTENCIALITATS DE LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA

Valors reconeguts per la CE en la seva comunicació “Autoritats locals: agents de 
desenvolupament 



Eixos d’Acció

• Enfortiment Política Pública Local

• Educació per al Desenvolupament 

Instruments

• Cooperació directa: cooperació tècnica

• Aliances amb altres actors: entitats, universitats (convocatòries, 
concertació)

• Intercanvi d’experiències i know-how

• Treball en xarxa 
    
                 

                    Cooperació Sud-Sud  (Mercociudades)
        Cooperació triangular

Nous models de 
cooperació 

descentralitzada

Nous models de 
cooperació 

descentralitzada

EIXOS D’ACCIÓ I INSTRUMENTS DE LA 
COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA

EIXOS D’ACCIÓ I INSTRUMENTS DE LA 
COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA



Vincula realitat local i global per a promoure una ciutadania global i mobilitzada: 

Conscient (que sap)
Crítica (que entén i qüestiona)
Activa (que participa i canvia actituds i comportaments)

Des del compromís amb els drets humans, la lluita contra les desigualtats, la construcció 
de pau i la sostenibilitat al món. 

Amb tots els agents educatius: escoles, biblioteques, centres cívics, espais joves, casals, 
etc.)

I des de tots els àmbits:sensibilització, incidència, formació, recerca) i modalitats (formal, 
informal i no formal)

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT

Transformadora
De base local i d’abast global

Transversal

Transformadora
De base local i d’abast global

Transversal



Els governs locals són un actor clau en la construcció d’aquesta 
ciutadania, imprescindible per acarar els reptes de futur. 

Valor afegit:

Treballen des de la proximitat i el coneixement de la realitat local
Impulsen la transversalitat de l’EpD a les diferents polítiques 
públiques
Articulen polítiques públiques i acció de la societat civil. 
Treballen en xarxa. 

Font: Sara Garrido

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT



Oportunitats de treball conjunt i col·laboració

TurismeTurisme
CulturaCultura

JoventutJoventut

EducacióEducacióBibliotequesBiblioteques

ConsumConsum

ComerçComerç Medi 
Ambient

Medi 
Ambient

Dones i 
LGTBI+

Dones i 
LGTBI+

Diversitat i 
participació 
ciutadana

Diversitat i 
participació 
ciutadana

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT

Font: Sara Garrido



PUNTS FEBLES DE LA COOPERACIÓ 
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PUNTS FEBLES DE LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA

• Dispersió (poc estratègica)

• Reduccionisme (convocatòria de subvencions)

• Dependència (dels agents socials finançats)

• Escàs impacte

• Clientelisme

• Pèrdua de qualitat (inclusió d’accions no vinculades a la Cooperació)

• Devaluació (manca de rigor i manca de recursos)

• Aliena als compromisos mundials i dels grans desafiaments del 
desenvolupament

• Etc.
Font: Carlos Gómez Gil, 2013



• Construcció d’una política pública amb planificació 
estratègica

• Implicar la ciutadania i arribar a nous col·lectius.

• Reforçar iniciatives en xarxa

• Amatent als desafiaments globals i a les agendes 
internacionals

• Dotació de recursos (humans i financers): 
institucionalització

• Pulsions recentralitzadores (LRSAL)

REPTES DE LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA
REPTES DE LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZADA



ACTORS DE LA COOPERACIÓ 
CATALANA
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CATALANA

ACCD
(Generalitat)

ACCD
(Generalitat)

FCCFCC

Diputacions
(DIBA)

Diputacions
(DIBA)

AjuntamentsAjuntaments

ONGDs

Sindicats

Empreses

Universitats

Centres de recerca

Col·legis professionals

ONGDs

Sindicats

Empreses

Universitats

Centres de recerca

Col·legis professionals
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COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA I 
L’AGENDA DE DESENVOLUPAMENT

Localització dels ODS:

• Necessitat

• Més lideratge (i recursos) en el procés

• Mobilització dels actors del territori

• Alineament de les polítiques, programes, projectes i 
pressupostos als ODS.

• Provisió de dades

reforça les capacitats

locals mitjançantCooperació 
descentralitzada

Cooperació 
descentralitzada

Espais per intercanvi 
d’experiències i know-how
Promoure l’aprenentatge 
mutu
Creant vincles forts amb la 
resta d’actors

Espais per intercanvi 
d’experiències i know-how
Promoure l’aprenentatge 
mutu
Creant vincles forts amb la 
resta d’actors

Agenda 2030Agenda 2030



COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA I 
L’AGENDA DE COOPERACIÓ

Localització dels principis de l’efectivitat del desenvolupament:

La modalitat dels partenariats territorials permeten avançar en:

– Apropiació: reforcen les estratègies locals

– Gestió per resultats: basat en el coneixement, expertesa i 
legitimitat 

– Aliança inclusiva: en tant que afavoreix la participació 
activa d’altres actors

– Transparència i responsabilitat compartida: fonamentada 
en la inclusió, la proximitat i horitzontalitat 
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