
 

GRUP DE L’AIGUA DEL FONS CATALÀ,
PROPOSTA DE TREBALL 2015 

 
 
En el present document es presenta una proposta de les línies d’acció per dur a terme 
en el marc del Grup de l’Aigua del 
durant el bienni  2015-2016. A partir dels objectius que es van acordar en la creació del 
Grup es plantegen 3 línies d’acció.
 
Objectiu General 
 
Millorar la governança local i legitimar la cooperació a través de
la cooperació descentralitzada en el sector aigua i sanejament i del treball en xarxa 
que integri actors catalans i dels països del Sud.
 
Objectius específics 
 
Per contribuir a assolir l’objectiu general establert, el grup de treba
següents objectius específics:
 

� Millora de les capacitats dels governs locals en matèria de gestió pública de 
l’aigua. 
 

� Transversalitzar la política de cooperació dins l’estructura municipal amb altres 
departaments municipals.

 
� Promoure el debat i l’intercanvi d’experiències sobre models de cooperació en 

temes d’aigua i sanejament per tal de discutir criteris de planificació, seguiment 
i avaluació, a nivell dels ajuntaments i ens supramunicipals catalans, governs 
locals i supramunicipals d
públiques d’aigua del Nord i del Sud.

 
� Posar en valor el paper dels municipis en la prestació dels serveis d’aigua i 

com a actor estratègic de la cooperació internacional al desenvolupament, 
incidint en les polítiques de cooperació i sensibilitzant a la població.

 
� Potenciar la feina amb societat civil i població a casa nostra, en el sentit de 

refermar la legitimitat de la cooperació i trobar el lloc especific de la cooperació 
municipal, tot vinculant

 
 
Línies d’acció 
 
1.  Coordinació i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i internacionals de 
cooperació en aigua i sanejament

 
La creació del Grup de l’Aigua del Fons ha suposat fer un salt endavant en el camp de 
les polítiques públiques amb l'aparició d'un espai de treball específic en cooperació 
municipal en aigua i sanejament que aglutina actors de procedència diversa (òrgans i
regidories de cooperació, empreses públiques d'aigua i societat civil) amb un objectiu 
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GRUP DE L’AIGUA DEL FONS CATALÀ,  
PROPOSTA DE TREBALL 2015 - 2016 

En el present document es presenta una proposta de les línies d’acció per dur a terme 
en el marc del Grup de l’Aigua del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

2016. A partir dels objectius que es van acordar en la creació del 
Grup es plantegen 3 línies d’acció. 

Millorar la governança local i legitimar la cooperació a través de millorar la qualitat de 
la cooperació descentralitzada en el sector aigua i sanejament i del treball en xarxa 
que integri actors catalans i dels països del Sud. 

Per contribuir a assolir l’objectiu general establert, el grup de treba
següents objectius específics: 

Millora de les capacitats dels governs locals en matèria de gestió pública de 

Transversalitzar la política de cooperació dins l’estructura municipal amb altres 
departaments municipals. 

l debat i l’intercanvi d’experiències sobre models de cooperació en 
temes d’aigua i sanejament per tal de discutir criteris de planificació, seguiment 
i avaluació, a nivell dels ajuntaments i ens supramunicipals catalans, governs 
locals i supramunicipals del Sud, societat civil catalana i del Sud i empreses 
públiques d’aigua del Nord i del Sud. 

Posar en valor el paper dels municipis en la prestació dels serveis d’aigua i 
com a actor estratègic de la cooperació internacional al desenvolupament, 

les polítiques de cooperació i sensibilitzant a la població.

Potenciar la feina amb societat civil i població a casa nostra, en el sentit de 
refermar la legitimitat de la cooperació i trobar el lloc especific de la cooperació 
municipal, tot vinculant-ho amb els reptes que tenim aquí. 

Coordinació i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i internacionals de 
cooperació en aigua i sanejament 

La creació del Grup de l’Aigua del Fons ha suposat fer un salt endavant en el camp de 
les polítiques públiques amb l'aparició d'un espai de treball específic en cooperació 
municipal en aigua i sanejament que aglutina actors de procedència diversa (òrgans i
regidories de cooperació, empreses públiques d'aigua i societat civil) amb un objectiu 

En el present document es presenta una proposta de les línies d’acció per dur a terme 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

2016. A partir dels objectius que es van acordar en la creació del 

millorar la qualitat de 
la cooperació descentralitzada en el sector aigua i sanejament i del treball en xarxa 

Per contribuir a assolir l’objectiu general establert, el grup de treball s’ha fixat els 

Millora de les capacitats dels governs locals en matèria de gestió pública de 

Transversalitzar la política de cooperació dins l’estructura municipal amb altres 

l debat i l’intercanvi d’experiències sobre models de cooperació en 
temes d’aigua i sanejament per tal de discutir criteris de planificació, seguiment 
i avaluació, a nivell dels ajuntaments i ens supramunicipals catalans, governs 

el Sud, societat civil catalana i del Sud i empreses 

Posar en valor el paper dels municipis en la prestació dels serveis d’aigua i 
com a actor estratègic de la cooperació internacional al desenvolupament, 

les polítiques de cooperació i sensibilitzant a la població. 

Potenciar la feina amb societat civil i població a casa nostra, en el sentit de 
refermar la legitimitat de la cooperació i trobar el lloc especific de la cooperació 

Coordinació i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i internacionals de 

La creació del Grup de l’Aigua del Fons ha suposat fer un salt endavant en el camp de 
les polítiques públiques amb l'aparició d'un espai de treball específic en cooperació 
municipal en aigua i sanejament que aglutina actors de procedència diversa (òrgans i 
regidories de cooperació, empreses públiques d'aigua i societat civil) amb un objectiu 



 

comú. Es planteja una tasca d'enfortiment i extensió del grup de l'Aigua que al seu torn 
permeti participar i incidir en espais externs de forma més clara.

 
Així, es preveu, per una part, continuar amb el treball de potenciació del Grup de 
l’Aigua per esdevenir l’espai de referència a nivell català i que pugui tenir una 
presència política destacada, generant processos d’incidència a nivell local i català; 
per altra banda, aprofitar la significança del grup per participar en espais i xarxes 
d’àmbit superior, tant estatal com internacional.

 
� Consolidació de la xarxa de municipis catalans implicats en la gestió de l’aigua, 

des d’un enfocament transversal i de multiactors, ta
 

� Promoure la vinculació a xarxes catalanes, estatals i internacionals 
especialitzades en temes d’aigua i sanejament.

 
� Obrir un espai col·lectiu de discussió, entre municipis i ens supramunicipals 

catalans sobre models i criteris 
participació democràtica en la gestió de l’aigua per garantir
qualitat i la sostenibilitat.
 

 
2. Accions de sensibilització en matèria de cooperació internacional i aigua i 
sanejament 

 

Una de les línies que ha agafat molta força dins del treball del Grup de l'Aigua ha estat 
la de sensibilització i específicament la posada en valor de la cooperació internacional 
descentralitzada en aigua i sanejament. La campanya Som Aigua és la campanya que 
agrupa bona part d'aquestes accions, amb una dimensió molt aterrada a cada realitat 
municipal on es porta a terme. Alhora, es planteja poder donar una dimensió més 
transversal a la línia de sensibilització per potenciar la varietat de població beneficiària.
 

� Desenvolupar accions de sensibilització promogudes per la plataforma de 
municipis catalans implicats en la gestió de l’aigua a través de l'extensió i 
consolidació de la campanya Som Aigua.

 
� Sensibilitzar i incidir en les polítiques de cooperació per tal d

paper municipal en la prestació de serveis bàsics tant en l’àmbit local com 
internacional, tant a través del treball presencial com amb l'ús d'eines digitals.

 

 
3.   Avaluacions i assessorament tècnic en accions i polítiques públiques e
cooperació en aigua 

 
Juntament amb les línies de coordinació i incidència en xarxes i de sensibilització es 
planteja una tercera línia que pugui donar resposta a les necessitats tècniques 
específiques dels projectes de cooperació en aigua i 
cobertura als processos d'avaluació. Aquesta línia suposa una oferta de possibilitats a 
les quals els municipis poden accedir i que el Grup de l'Aigua posa a disposició i en 
facilita la coordinació, gestió i seguiment, així com el
finançament. 
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comú. Es planteja una tasca d'enfortiment i extensió del grup de l'Aigua que al seu torn 
permeti participar i incidir en espais externs de forma més clara. 

eveu, per una part, continuar amb el treball de potenciació del Grup de 
l’Aigua per esdevenir l’espai de referència a nivell català i que pugui tenir una 
presència política destacada, generant processos d’incidència a nivell local i català; 

, aprofitar la significança del grup per participar en espais i xarxes 
d’àmbit superior, tant estatal com internacional. 

Consolidació de la xarxa de municipis catalans implicats en la gestió de l’aigua, 
des d’un enfocament transversal i de multiactors, tant del Nord com del Sud.

Promoure la vinculació a xarxes catalanes, estatals i internacionals 
especialitzades en temes d’aigua i sanejament. 

Obrir un espai col·lectiu de discussió, entre municipis i ens supramunicipals 
catalans sobre models i criteris d’intervenció que inclogui formació, tecnologia i 
participació democràtica en la gestió de l’aigua per garantir
qualitat i la sostenibilitat. 

Accions de sensibilització en matèria de cooperació internacional i aigua i 

les línies que ha agafat molta força dins del treball del Grup de l'Aigua ha estat 
la de sensibilització i específicament la posada en valor de la cooperació internacional 
descentralitzada en aigua i sanejament. La campanya Som Aigua és la campanya que 

rupa bona part d'aquestes accions, amb una dimensió molt aterrada a cada realitat 
municipal on es porta a terme. Alhora, es planteja poder donar una dimensió més 
transversal a la línia de sensibilització per potenciar la varietat de població beneficiària.

Desenvolupar accions de sensibilització promogudes per la plataforma de 
municipis catalans implicats en la gestió de l’aigua a través de l'extensió i 
consolidació de la campanya Som Aigua. 

Sensibilitzar i incidir en les polítiques de cooperació per tal de posar en valor el 
paper municipal en la prestació de serveis bàsics tant en l’àmbit local com 
internacional, tant a través del treball presencial com amb l'ús d'eines digitals.

Avaluacions i assessorament tècnic en accions i polítiques públiques e

Juntament amb les línies de coordinació i incidència en xarxes i de sensibilització es 
planteja una tercera línia que pugui donar resposta a les necessitats tècniques 
específiques dels projectes de cooperació en aigua i sanejament així com donar 
cobertura als processos d'avaluació. Aquesta línia suposa una oferta de possibilitats a 
les quals els municipis poden accedir i que el Grup de l'Aigua posa a disposició i en 
facilita la coordinació, gestió i seguiment, així com el suport en la cerca de 

comú. Es planteja una tasca d'enfortiment i extensió del grup de l'Aigua que al seu torn 

eveu, per una part, continuar amb el treball de potenciació del Grup de 
l’Aigua per esdevenir l’espai de referència a nivell català i que pugui tenir una 
presència política destacada, generant processos d’incidència a nivell local i català; 

, aprofitar la significança del grup per participar en espais i xarxes 

Consolidació de la xarxa de municipis catalans implicats en la gestió de l’aigua, 
nt del Nord com del Sud. 

Promoure la vinculació a xarxes catalanes, estatals i internacionals 

Obrir un espai col·lectiu de discussió, entre municipis i ens supramunicipals 
d’intervenció que inclogui formació, tecnologia i 

participació democràtica en la gestió de l’aigua per garantir-ne l’accés, la 

Accions de sensibilització en matèria de cooperació internacional i aigua i 

les línies que ha agafat molta força dins del treball del Grup de l'Aigua ha estat 
la de sensibilització i específicament la posada en valor de la cooperació internacional 
descentralitzada en aigua i sanejament. La campanya Som Aigua és la campanya que 

rupa bona part d'aquestes accions, amb una dimensió molt aterrada a cada realitat 
municipal on es porta a terme. Alhora, es planteja poder donar una dimensió més 
transversal a la línia de sensibilització per potenciar la varietat de població beneficiària. 

Desenvolupar accions de sensibilització promogudes per la plataforma de 
municipis catalans implicats en la gestió de l’aigua a través de l'extensió i 

e posar en valor el 
paper municipal en la prestació de serveis bàsics tant en l’àmbit local com 
internacional, tant a través del treball presencial com amb l'ús d'eines digitals. 

Avaluacions i assessorament tècnic en accions i polítiques públiques en matèria de 

Juntament amb les línies de coordinació i incidència en xarxes i de sensibilització es 
planteja una tercera línia que pugui donar resposta a les necessitats tècniques 

sanejament així com donar 
cobertura als processos d'avaluació. Aquesta línia suposa una oferta de possibilitats a 
les quals els municipis poden accedir i que el Grup de l'Aigua posa a disposició i en 

suport en la cerca de 



 

 
� Avaluació d’accions i de polítiques públiques conjuntament amb els 

ajuntaments socis, en clau local. En aquest sentit des del Grup d'Aigua 
s'ofereix un ventall de línies de treball que permeten analitzar, avaluar i 
aprofundir en els projectes de cooperació des de diferents òptiques i en 
qualsevol fase del projecte.
 

� Assessorament tècnic per a projectes de cooperació en aigua i sanejament. 
Des del Grup de l'Aigua es posa a disposició dels governs locals i 
supramunicipals, empreses públiques d’aigua, ONGs, associacions locals i 
comunitats beneficiàries del sud la possibilitat de realitzar assessoraments 
tècnics en qualsevol de les fases del projecte per tal de contribuir a millorar
els resultats, processos i capacitats.

 

De manera orientativa i no exhaustiva, aquest suport tècnic pot donar
 

o En el diagnòstic d’alternatives tecnològiques d’abastament i sanejament 
per tal de mitigar els efectes de les sequeres i identificar punts 
d’abastament d’aigua estratègics, entre d

 
o En l’elaboració de manuals de criteris 

projectes d’aigua i sanejament.
 

o En la identificació, formulació i avaluació de nous projectes d’aigua i 
sanejament.

 
o En la realització o revisió de les carpetes tècniques 

actuacions infraestructurals.
 

o En el seguiment i supervisió de les obres.
 

o En la implementació de sistemes d’assistència tècnica, mobilització 
comunitària i monitoreig.

 
o En la millora de la gestió dels recursos hídrics i de serveis d’aig

sanejament, per garantir el seu accés, qualitat i sostenibilitat.
 

o En la planificació dels recursos hídrics amb visió de conca per a garantir 
l'accés equitatiu al recurs i minimitzar l'impacte ambiental.

 

o En la utilització dels Sistemes d'Informació 
planificació i gestió de l'aigua i el sanejament.

 
o En la formació a tècnics municipals i d'associacions per la realització 

dels punts anteriors.
 

Els processos de millora de la gestió i governança de l'aigua aquí proposats poden 
veure's enriquits amb intercanvis d'experiències Nord
participació en fòrums organitzats per tercers i en general
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Avaluació d’accions i de polítiques públiques conjuntament amb els 
ajuntaments socis, en clau local. En aquest sentit des del Grup d'Aigua 
s'ofereix un ventall de línies de treball que permeten analitzar, avaluar i 

fundir en els projectes de cooperació des de diferents òptiques i en 
qualsevol fase del projecte. 

Assessorament tècnic per a projectes de cooperació en aigua i sanejament. 
Des del Grup de l'Aigua es posa a disposició dels governs locals i 

empreses públiques d’aigua, ONGs, associacions locals i 
comunitats beneficiàries del sud la possibilitat de realitzar assessoraments 
tècnics en qualsevol de les fases del projecte per tal de contribuir a millorar
els resultats, processos i capacitats. 

De manera orientativa i no exhaustiva, aquest suport tècnic pot donar-se:

En el diagnòstic d’alternatives tecnològiques d’abastament i sanejament 
per tal de mitigar els efectes de les sequeres i identificar punts 
d’abastament d’aigua estratègics, entre d’altres. 

En l’elaboració de manuals de criteris tècnics per a l’execució de 
projectes d’aigua i sanejament. 

En la identificació, formulació i avaluació de nous projectes d’aigua i 
sanejament. 

En la realització o revisió de les carpetes tècniques plantejades en les 
actuacions infraestructurals. 

En el seguiment i supervisió de les obres. 

En la implementació de sistemes d’assistència tècnica, mobilització 
comunitària i monitoreig. 

En la millora de la gestió dels recursos hídrics i de serveis d’aig
sanejament, per garantir el seu accés, qualitat i sostenibilitat.

En la planificació dels recursos hídrics amb visió de conca per a garantir 
l'accés equitatiu al recurs i minimitzar l'impacte ambiental.

En la utilització dels Sistemes d'Informació Geogràfica  (SIG) per a la 
planificació i gestió de l'aigua i el sanejament. 

En la formació a tècnics municipals i d'associacions per la realització 
dels punts anteriors. 

Els processos de millora de la gestió i governança de l'aigua aquí proposats poden 
veure's enriquits amb intercanvis d'experiències Nord-Sud i Sud-Sud, així com en la 
participació en fòrums organitzats per tercers i en general 

Avaluació d’accions i de polítiques públiques conjuntament amb els 
ajuntaments socis, en clau local. En aquest sentit des del Grup d'Aigua 
s'ofereix un ventall de línies de treball que permeten analitzar, avaluar i 

fundir en els projectes de cooperació des de diferents òptiques i en 

Assessorament tècnic per a projectes de cooperació en aigua i sanejament. 
Des del Grup de l'Aigua es posa a disposició dels governs locals i 

empreses públiques d’aigua, ONGs, associacions locals i 
comunitats beneficiàries del sud la possibilitat de realitzar assessoraments 
tècnics en qualsevol de les fases del projecte per tal de contribuir a millorar-ne 

se: 

En el diagnòstic d’alternatives tecnològiques d’abastament i sanejament 
per tal de mitigar els efectes de les sequeres i identificar punts 

per a l’execució de 

En la identificació, formulació i avaluació de nous projectes d’aigua i 

plantejades en les 

En la implementació de sistemes d’assistència tècnica, mobilització 

En la millora de la gestió dels recursos hídrics i de serveis d’aigua i 
sanejament, per garantir el seu accés, qualitat i sostenibilitat. 

En la planificació dels recursos hídrics amb visió de conca per a garantir 
l'accés equitatiu al recurs i minimitzar l'impacte ambiental. 

Geogràfica  (SIG) per a la 

En la formació a tècnics municipals i d'associacions per la realització 

Els processos de millora de la gestió i governança de l'aigua aquí proposats poden 
Sud, així com en la 


