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Abans d’iniciar la 32a Assemblea General del Fons Català, la presidenta es dirigeix als assistents 
per comentar que en un context de crisi com l’actual, des del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament es veu la necessitat de fer una breu reflexió respecte al significat etimològic 
d’aquesta paraula (“crisi”), avui en boca de tots. 
  
En el significat etimològic d’origen grec, crisi respon a “replantejar la qüestió” i “posar-se en 
marxa”, això que molt afortunadament estem fent avui. I en l’ideograma xinès, trobem dues 
figures: una que fa referencia al perill i una altra a l’oportunitat. I el perill precisament seria no 
assumir l’oportunitat de canvi que porta implícita la crisi. De manera que l’actual context ens 
porta a poder replantejar les nostres actuacions i a posar en marxa nous mecanismes que ens 
permetin avançar. És una oportunitat per al canvi, per a la millora, per a l’avenç. 
 
A manera creativa, fóra bo fer un petit exercici per emmarcar l’Assemblea, que és una 
oportunitat perquè tots de forma coordinada aconseguim reflexionar algunes de les bases de 
la Cooperació Descentralitzada Local i fer front als reptes que aquesta crisi ens planteja, 
especialment en un context en el qual fins i tot es qüestiona la participació per part de les 
entitats publiques en accions de cooperació al desenvolupament.  
 
Un breu exercici per redefinir les inicials de la paraula “crisi” i identificar algunes oportunitats 
que com a actors de la cooperació descentralitzada local tenim en aquests precisos moments. 
Per això, les inicials de la paraula crisi poden portar implícits altres conceptes com: 
 

C De Cooperació, Complementarietat, de Col·laboració, de Concentració dels nostres 
esforços, de Construir Assoliments, de Capacitació i professionalització de la Cooperació, 
de Contribució a resultats més eficaços, de Coordinació i Compromís amb la Cooperació 
al Desenvolupament. 

R De Rendició de comptes, d’Apropiació i Gestió de Resultats, de Responsabilitat 
Compartida, de Redefinició, Redisseny i Realisme pel que fa  a  les nostres possibilitats, 
als nostres recursos disponibles, als Resultats que volem aconseguir. R de Reducció de la 
fragmentació mitjançant la complementarietat amb el multilateralisme. 

I D’Impacte durador, d’Instrumentalitzar, d’Integrar les nostres accions amb les d’altres 
actors, d’Informar, recordant la importància de promoure una major transparència en les 
nostres actuacions. 

S De Solidaritat, recordant així que, encara malgrat els moments de crisi, la solidaritat és 
un valor fonamental i una guia que no pot caure en l’oblit. S de Seguiment en les 
polítiques, S de Sinèrgies entre actors i les seves accions. S de Seguretat Alimentària, de 
Desenvolupament Sostenible, S de Selectivitat en els criteris per aconseguir concentrar 
els recursos en el marc d’un treball comú reforçat. 

I D’Enfocament Inclusiu, advocant per la consecució d’un Creixement Econòmic Inclusiu, 
tal i com es desprèn de les conclusions de la conferència de Nacions Unides sobre el 
Desenvolupament Sostenible, la coneguda Cimera de Rio +20 i advocant per la creació 
per Aliances Inclusives. I d’Innovar les nostres actuacions sota criteris de eficiència i 
eficàcia en el desenvolupament més enllà de la eficàcia en l’ajuda. I d’Igualtat de 



Gènere, I d’internacionalització dels municipis, etc. 
 
Amb això, el missatge que el Fons vol transmetre és que  des de la cooperació descentralitzada 
local el gran repte al qual s’ha de fer front és saber aprofitar l’oportunitat per replantejar i 
posar en marxa noves formes i mecanismes que permetin articular millor el nostre treball.  
 
Avui vivim un moment clau per avançar en el redisseny de les nostres actuacions, tot 
fomentant la instrumentalització, gestionant la necessària concentració de recursos i 
promovent les relacions articulades i en xarxa amb altres actors de forma complementària.  
 
És per això que hem de ser capaços de redefinir els instruments, millorar les nostres 
capacitats, fer ús de les lliçons que hem après, fomentar les avaluacions i fer ús dels resultats 
d’aquestes. Reforçar el nostre treball en comú amb altres actors de manera que la 
complementarietat sigui un dels eixos centrals en les nostres actuacions. 
 
És un moment clau per avançar cap a una gestió orientada a resultats de desenvolupament 
com a principi rellevant de l’eficàcia de l’ajuda. Un moment clau per avaluar les nostres 
actuacions i fer-ne ús dels resultats, per articular i concertar actuacions amb altres actors, per 
valorar i explorar possibles marcs de col·laboració en xarxa amb socis i homòlegs i altres xarxes 
de ciutats, per promoure avaluacions estratègiques i operatives que permetin mesurar 
l’impacte de les accions dutes a terme per millorar i aprofitar les experiències per al 
desenvolupament d’activitats futures.  
 


