
 

 

 

 

 

La proposta formativa que presentem es una continuïtat en format digital de la formació 
presencials  ofertes pel Fons en el mes de maig –juny de 2010. 

Aquesta proposta formativa respon principalment als temes sobre els quals hem rebut demanda 
per part dels nostres socis i a la necessitat de garantir –donant continuïtat en un espai virtual− 
l'abast de la formació a més tècnics, considerant que, a) aquests continguts no només són de 
d’interès de tècnics de cooperació i, b) que som conscients del recanvi natural  tècnic i polític 
que es produeixen en els municipis. 

En aquests 25 anys de trajectòria del Fons Català  s’ha aconseguit el compromís d’un elevat 
nombre d’ajuntaments per destinar el 0’7% dels seus pressupostos a la cooperació 
descentralitzada i també una maduresa al si dels mateixos ajuntaments que han anat incorporant 
o estabilitzant professionals dedicats cada cop més exclusivament a la cooperació.  
 
Així, per una banda, assistim a un augment del compromís d’establir vincles de cooperació, i 
això s’expressa en el fet de tenir un referent tècnic en cada municipi, uns recursos estables 
destinats a cooperació i uns òrgans de participació de la societat civil –com són els consells de 
cooperació−; per l’altra, però, aquest procés comporta una fragmentació exponencial del 
recursos i de les accions de cooperació.  
 
A la voluntat −cada vegada més accentuada− de definir les accions en cooperació, s’hi suma 
una avaluació de l’eficàcia de l’ajuda que posa de manifest la dispersió de recursos, la manca 
d’apropiació dels països receptors de l’ajuda, la descoordinació i la manca d’harmonització dels 
ens locals per canalitzar la cooperació.  
 
Assolir quantitativament el 0,7% potser ens fa perdre de vista la qualitat de la cooperació com a 
política de cooperació municipal. Cal entendre que definir una política de cooperació liderada 
per un ajuntament va més enllà de la distribució de recursos sota el mecanisme copiat de la 
cooperació central que funciona a través de les convocatòries de subvencions.  
 
En el marc d’aquest diagnòstic es va proposar durant el 2008 el Pla Estratègic del Fons Català 
que es proposa, justament, donar resposta a  aquesta necessitat de millora de la qualitat de la 
cooperació.  
 
El Pla Estratègica planteja millorar les capacitats tècniques dels actors de la cooperació 
municipal a través  d’un pla de formació integral. S’espera que el Pla de Formació pugui 
homogeneïtzar els coneixements o  conceptes, entenent que no tots el tècnics que porten temes 
de cooperació al municipi són especialistes i sovint comparteixen àmbits com ara la participació 
ciutadana, la regidoria d’integració, etc. També cal tenir en compte que els càrrecs polítics solen 
rotar amb els canvis de legislatura i que, per la seva banda, la societat civil viu el fet de la 
cooperació des d’una òptica més arrelada a una tradició de transferència de recursos que a una 
perspectiva professional articulada i enfocada a aprofitar els mecanismes de la gestió 
pròpiament municipal. 

Curs de formació online  
per a la millora de la cooperació municipal 



 

 

 
El pla pretén arribar a un consens sobre la qualitat del cicle de la cooperació descentralitzada 
però també es tracta de trobar un acord sobre allò que identifica i permet afegir valor a la 
cooperació descentralitzada municipal, tant si aquesta es dirigeix als països del sud, com si es 
tracta de valorar l’espai local com a àmbit més proper per arribar a un canvi al nord, al marge 
del canvi que es vulgui promoure al sud.  
 
La modalitat online que preveu aquest pla intenta obrir un espai per compartir idees entenent 
que això que proclamem per la cooperació –els actius intangibles− són també un valor 
important a l’hora de construir coneixement.   
 
 
1. OBJECTIUS 
 

Per passar d’una cooperació solidària a una cooperació més professional, transformadora i amb 
capacitat d’impacte, entenem que s’ha de començar per una transformació de la visió que es té 
des dels agents cooperants locals (tant del nord com del sud), tenint en compte les 
característiques diferencials dels municipis.  

Per tal d’acompanyar el canvi, volem donar suport als càrrecs electes i tècnics dels nostres 
pobles i ciutats i també a les ONG d’àmbit local. Apostem, doncs, per la formació com a eix 
estratègic per a la millora de les capacitats tècniques de tots els agents de la cooperació local. 

 
Objectiu general del curs:  
 
Al finalitzar el curs els alumnes han de ser capaços d’elaborar propostes acurades i integradores 
de cooperació descentralitzada municipal que millorin las seva pròpia pràctica de cooperació i 
que ajudin a identificar directrius estratègiques de la política de cooperació municipal. 
 
En aquest sentit, i per tal de contribuir  a aconseguir l’objectiu general, es plantegen els següents 
objectius específics:  

� Objectiu 1: Conèixer i comprendre les característiques dels contextos socials, polítics i 
econòmics dels països amb els quals el Fons Català coopera.  
 

� Objectiu 2: Identificar polítiques i pràctiques de cooperació descentralitzada 
emmarcades en allò que és propi de la cooperació descentralitzada municipalista. 

 
� Objectiu 3: Aplicar criteris de qualitat a les polítiques de cooperació, projectes i 

programes d’actuació. 
 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L ’ ACCIÓ FORMATIVA  

Ens proposem posar en marxa un programa de formació online amb l’acompanyament d’una 
consultoria. Entenem que és un format prou adequat per facilitar l’accés a un ampli ventall 
d’actors municipals, que sovint no conceben  la cooperació com a àmbit central del seu àmbit 
professional. Tenint en compte aquesta realitat, considerem que l’espai virtual pot permetre 
connexions en horari més ajustat a la disponibilitat de la nostra població diana. 



 

 

Un consultor virtual acompanyarà el procés d’aprenentatge i promourà l’intercanvi i les 
activitats d’avaluació dels alumnes. 

El format online també permet estimular l’intercanvi multinivell entenent que el valor del pla de 
formació no es centra només en els continguts sinó i sobretot en l’intercanvi que es produeix 
entre els participants. 

 

3. CONTINGUTS  

El contingut del curs s’estructura en 4 blocs i els seus mòduls corresponents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context 
internacional 

Conceptes bàsics 
de la cooperació 
descentralitzada 

Eines de 
planificació i 

criteris de qualitat  

Entorn de treball 
virtual 

Eines i pràctiques per utilitzar l’entorn virtual de formació 

Àfrica i la Mediterrània 

Migracions i cooperació descentralitzada: el 
codesenvolupament 

Introducció a la cooperació descentralitzada 
Municipal 

Formulació de projectes i introducció als criteris de 
qualitat: més enllà del Marc Lògic 

Amèrica del Sud 

El context al Pròxim Orient Amèrica central 



 

 

BLOC 0- ENTORN VIRTUAL  

MÒDUL 0: APRENENTATGE DE L’ENTORN VIRTUAL 

L’objectiu  es familiaritzar-se amb l’entorn virtual i l’ús de les seves eines. 

Durada: 1 setmana. 

BLOC 1 – CONTEXT INTERNACIONAL  

 
MÒDUL 1:   ÀFRICA I LA MEDITERRÀNIA 
MÒDUL 2:  CENTREAMÈRICA 
MÒDUL 3:  AMÈRICA DEL SUD 
MÒDUL 4:  EL CONTEXT AL PRÒXIM ORIENT 

 
L’objectiu  d’aquest mòdul és actualitzar i aprofundir sobre la situació social, política i 
econòmica global actual i la seva evolució en els últims anys. Parlem entre d’altres dels 
models de desenvolupament, democratització, urbanització, descentralització i 
regionalització dels països o regions amb què el Fons manté una cooperació més activa. 
 
Durada: 5 setmanes. 

 
BLOC 2–  CONCEPTES BÀSICS  

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZA DA 
MUNICIPAL 

MÒDUL 2: MIGRACIONS I COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA: 
CODESENVOLUPAMENT 

 
L'objectiu  d'aquest mòdul és, d’una banda, conèixer els principis bàsics de la 
cooperació descentralitzada municipal, les seves característiques diferencials, les 
capacitats d’articulació i harmonització amb la cooperació internacional i el rol dels 
governs locals i de la societat civil en àmbits com la definició de les polítiques i 
programes de cooperació municipal i les eines per millorar la qualitat o redefinir els 
models de cooperació en funció dels plans estratègics de cooperació . 
 
D’altra banda, també es tracta de compartir nocions generals sobre l’evolució dels 
darrers anys dels processos migratoris cap a les ciutats del Nord i la incorporació de 
ciutadans nouvinguts als processos de cooperació internacional amb els seus països 
d’origen. 

Durada: 2 setmanes. 

 
 
 
 
 
 



 

 

BLOC 3 – EINES DE PLANIFICACIÓ I CRITERIS DE QUALIT AT  

MÒDUL 1: FORMULACIÓ DE PROJECTES I INTRODUCCIÓ ALS CRITERIS DE 
QUALITAT. MÉS ENLLÁ DEL MARC LÒGIC  

En aquest mòdul es presenten la metodologia i tècniques més utilitzades en la cooperació al 
desenvolupament sota el format clàssic de l’eina “projecte”: el cicle del projecte i l’enfocament 
del Marc Lògic. 
 
Entenem que el domini d’aquestes eines no representen el coneixement professional de la 
cooperació sinó que han de servir com un recurs metodològic i tècnic per a la definició de noves 
eines i nous processos de cooperació amb més qualitat. 

 
Durada: 2 setmanes. 

 

4. ESTRUCTURA I DURADA  

Els mòduls constituiran l’eix formatiu bàsic. La duració del curs serà de 15 setmanes 
aproximadament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS TOTAL: 15 setmanes:  12 setmanes + 2 setmanes recés + 1 setmana entrega treball. 
 
Calendari general del curs (provisional):  
 
Inici del curs: 26 de setembre 2011 
 
Bloc 0:  1 setmana 
Inici :  26 de setembre  
Finalització: 2 d’octubre 
 
Bloc 1: 5 setmanes 
Inici:  3 d’octubre  
Finalització: 6 de novembre 
 
Bloc 2: 2 setmanes 
Inici:  7 de novembre 
Finalització:  20 de novembre 
 
Bloc 3: 2 setmanes 
Inici:  21 de novembre 
Finalització:  4 de desembre 
 

 

Bloc 1 

Context 

Bloc 2 

Conceptes 
bàsics  

Bloc 3 

Eines de 
planificació  
i qualitat 

Entrega 
treball 
final 

Bloc 0 

Entorn 
virtual 

1 s 2 s 
Data  a 
fixar  

2 s 5 s 

Temps 
recuperació / 
treballs 
pràctics 

 2 s 

Recés 

2 s 



 

 

Setmanes de recuperació i treballs pràctics: del 9 al 18 de desembre. 

Temps de  recés: del 19 de desembre al 7 de gener. 

Setmana i data d’entrega del treball d’integració final : del 9 al 15 de gener de 2012. Última 
data d’acceptació del treball final: 15 de gener de 2012 (abans de les 12 del migdia). 

 
5. AUTORIES 

 
BLOC 1 – CONTEXT INTERNACIONAL  

 
MÒDUL 1:   ÀFRICA   

Noemí Bertomeu  

Co-fundadora d’UBORA. Responsable de la millora i enfortiment organitzacional i 
desenvolupament de capacitats de les entitats participants en cooperació al desenvolupament. 
Especialista en Antropologia Econòmica, ha publicat nombrosos articles sobre comerç just a 
l’Àfrica i Desenvolupament Rural. Ha treballat amb la Unió Nacional de Camperols Associats 
a Moçambic, en el canvi institucional i la planificació estratègica. Ha estat professora 
d’Antropologia Econòmica a la Universitat Eduardo Mondlane de Maputo, on va iniciar un 
intercanvi de professorat entre aquesta Universitat i la UAB. 
 
Mbui Kabunda 
 
Doctor en Relacions Internacionals per la Univertidad Complutense de Madrid. Professor del 
doctorat en Relacions Internacionals i Comunicació de la Facultat de Ciències de la Informació 
de la Universidad Complutense de Madrid. Professor del mòdul d’Àfrica de la Càtedra de la 
UNESCO de Relacions Internacionals de la Universidad del País Vasco. Ha estat professor i 
cap del departament de Relacions Internacionals de la Universitat de Lubumbashi a la R.D. 
Congo. Ha publicat nombrosos articles sobre Àfrica i temes relacionats com  desenvolupament, 
drets humans, relacions internacionals, integració regional, etnicitat, conflictes, inmigració 
subsahariana, etc. 
 
MÒDUL 2:  CENTREAMÈRICA 

Universitat de General Sarmiento - Argentina 

Coordinadora de l’equip Aida Quintar 

Doctora en Ciències Polítiques de la Universitat de Sao Paolo. Docent investigadora regular 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Docent investigadora regular de la 
Universitat de Buenos Aires (UB). 
 

MÒDUL 3:  AMÈRICA DEL SUD 

Universitat de General Sarmiento - Argentina 

Coordinador de l’equip : Gustavo Kohan 



 

 

Doctor en Ciències Socials pel programa de Doctorat FLACSO Argentina. Investigador docent 
regular de la Universitat Nacional de General Sarmiento. Actualment és vicerector de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, que ha manifestat una voluntat expressa de fer 
investigació aplicada vinculada a les problemàtiques locals i regionals. 

MÒDUL 4:  EL CONTEXT AL PRÒXIM ORIENT 

Ferran Izquierdo Brichs 

Professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Analista de la 
conflictivitat a Orient Mitjà, ha publicat nombrosos articles sobre el món àrab, Israel i els 
conflictes a Palestina. 

 
BLOC 2–  CONCEPTES BÀSICS  

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZA DA 
MUNICIPAL 

Giorgio Mosangini  
 
Integrant de la consultora ESTUDI. És llicenciat en Ciències Polítiques i màster en Estudis pel 
Desenvolupament. Treballa des de fa dotze anys en associacions de cooperació internacional. 
Ha estat expatriat a Nicaragua i Cuba i també ha col·laborat regularment amb associacions 
locals de Palestina, Marroc o El Salvador. També ha treballat en l’àmbit de la sensibilització i 
l’educació pel desenvolupament a Catalunya. Ha escrit diversos articles i estudis sobre 
temàtiques relacionades amb la cooperació: el decreixement i les relacions Nord-Sud, el 
codesenvolupament, l’avaluació en la cooperació i la cooperació descentralitzada. 
 
 
MÒDUL 2: MIGRACIONS I COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA: 
CODESENVOLUPAMENT 

Mariel Araya 
 
Jurista i consultora. Des de l'any 1990 participa en les associacions d'immigrants de 
Barcelona, en el marc de la Federació de Col·lectius d'Immigrants a Catalunya i com a membre 
del Casal Llatinoamericà de Catalunya (La Claca). 
 
 
BLOC 3 – EINES DE PLANIFICACIÓ I CRITERIS DE QUALIT AT  
 

MÒDUL 1: FORMULACIÓ DE PROJECTES I INTRODUCCIÓ ALS CRITERIS DE 
QUALITAT. MÉS ENLLÀ DEL MARC LÒGIC  

 
Carme Altayó  
 
De la consultora TECUM, la qual treballa en cooperació internacional i ajuda humanitària. 
Acumula més de 20 anys d'experiència com a cooperant i consultora independent especialista 
en identificació, gestió, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament i 
acció humanitària.  


