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Informe 
Seminari semi-presencial: El dret humà a l’aigua i el paper de la cooperació internacional 
L’Aigua, element clau pel desenvolupament humà 
 
Descripció 
 
En el marc del treball del Grup de l'aigua de la Comissió de Municipalisme del Fons Català al 
Desenvolupament s’ha desenvolupat un seminari sobre El dret humà a l’aigua i el paper dels 
municipis. El seminari tenia per objectiu reflexionar al voltant del paper dels municipis per a donar 
suport i impulsar el dret humà a l’abastament i sanejament de l'aigua, en el marc d'un enfocament de 
drets.  
 
El seminari es trobava emmarcat dins l’acció encaminada a la formació per al desenvolupament de 
capacitats de gestió, seguiment i avaluació de projectes d’aigua i sanejament del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament pels agents de cooperació descentralitzada. 
 
En una primera fase de l’acció es va realitzar una prospecció i identificació de necessitats de formació 
entre els tècnics i tècniques municipals dels ajuntaments socis a la reunió del GT Aigua . 
Posteriorment es va celebrar seminari específic en temes de planificació, formulació i seguiment en 
matèria d’aigua i sanejament, adreçat a tècniques i tècnics municipals i del Fons Català. 
 
El seminari ha comptat amb 6 hores de formació on-line del 27 de Setembre al 7 d’Octubre,  i 4 
hores en una jornada presencial entre l’11 d’Octubre. I es realitzà a la sala polivalent d’Aigües del 
Prat, equipament cedit per l’Ajuntament del Prat del Llobregat. També es decidir implementar-lo amb 
una part on-line i una sessió presencial adreçada a electes i de caire més polític.  
 
Continguts  
 
Els continguts detallats del seminari foren: 
 
On-line 

- Introducció al Dret humà a l’aigua i al sanejament  
- La contribució dels projectes de cooperació descentralitzada a la  implementació del DHAS  
- L’enfocament de drets en els projectes de cooperació en matèria d’aigua 
- Criteris per a que un projecte d'aigua i cooperació sigui garant del DDHH a l'aigua 

 
Presencial 

- Els drets humans a l’àmbit municipal: el cas del dret humà a l’aigua  
- Els partenariats Público-Público (PUPs): Experiències pràctiques Seguiment i avaluació de 

projectes 
- Garantint el dret humà a l’aigua als municipis: la gestió pública, la tarifa 

 
Ponents 
 
Per altra banda, van intervenir en el curs 9 persones de gran rellevància en el sector: 
 

- L’obertura del curs va córrer a càrrec de l’Anna Martín regidora d'Igualtat, Joventut i 
Solidaritat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i l’Alba Martínez tresorera del Fons Català i 
regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Sant Boi. 

- L’Amancay Villalba d’UNESCO Etxea, el Centre UNESCO del País Basc. 
- El Jose Luis Martín membre del secretariat de la Global Water Operators Partnerships 

Alliance (GWOPA) 
- L’Aureliano Garcia gerent d’Aigües del Prat 
- La Maria Jose Chesa Cap de Servei Relacions Exteriors i R+D+I 
- El Joan Arévalo president de la Comunitat Minera Olesana 
- L’Albert Testart gerent del Consorci de Gestió Integral de l’Aigua a Catalunya 
- La Míriam Planas membre d’Enginyeria Sense Fronteres i responsable de la campanya 

d’Aigua 
 



 

2 

 

 
 
Participants 
El seminari ha tingut molt bona acollida amb 33 inscrits al curs on-line i XX inscrits a la jornada 
presencial. A la següent Taula es pot veure la participació i consecució del curs on-line i l’assistència 
a la jornada. 
 

  Inscrits Participants Realització prova final Aptes 

Curs on-line 32 25 15 15 

Jornada presencial 37 21     

 
 
Així com als Annexos 4 i 5 s’adjunten el llistat d’inscrits i participants.    
 
Valoració dels assistents i assistentes 
 
La valoració dels diferents elements que configuren el seminari on-line realitzada pels participants és 
la mostrada a la taula següent: 
 
Nombre de respostes 8 

El curs ha cobert les teves expectatives? Si=75% No=25% 

Puntuació mitja (1 al 10)  

La durada del curs ha sigut adequada 7,88 

Els mesos de l'any en que s'ha realitzat el curs són adequats 8,13 
El temps de dedicació al curs s'adapta al que tenies previst abans de 
començar-lo 8,38 

Els diferents mòduls són equilibrats en quant a dedicació i càrrega de feina 8,88 
La plataforma Moodle i els seus diferents espais de treball t'han resultat 
útils 9,25 

L'organització i logística del curs, així com l'atenció de l'equip de formació 
ha sigut adequada 

9,00 

L'activitat plantejada durant el curs ha estat útil 8,63 

El procés d'inscripció ha estat fàcil i àgil 9,50 

El contingut tècnic del curs ha estat adequat i útil 8,75 
El tractament de les perspectives transversals de Drets Humans i Gènere 
ha estat suficient i adequada 

8,50 

 
 
El resultats de l’avaluació realitzada pels participants es poden veure de forma visual i amb més detall 
en els següents gràfics: 
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Per altra banda, destaquen els següents comentaris: 
 
Quines eines o capacitats creus que has guanyat amb  el curs? 
 

• He ampliat la meva mirada en el tema de l'aigua i el sanejament i l'enfocament de drets. He 
rebut informació molt útil sobre la importància del dret humà a l'aigua i al sanejament i una 
contextualització molt profunda i rigurosa sobre el procés de reconeixement del dret a l'aigua 

• Tot lo referent als DHAS i els ODS 
• Mės coneixements sobre el DHAS i els òrgans de gestió 
• El millor ha estat l'aproximació als aspectes de DDHH, que obre portes més enllà del tema 

d'aigua i sanejament. La història prèvia sobre el dret a l'aigua i la seva evolució també em 
sembla ben acotada i útil, i amb referències clares. 

• Crec que he guanyat capacitat per entendre millor els processos i lògiques que segueixen els 
projectes de cooperació (en el marc de l'abastiment i sanejament d'aigua), quines són les 
línies estratègiques i motivacions que intenten complir. 

• El marc teòric i legal internacional per validar les polítiques públiques d'aigua. L'enfocament 
de drets 

• Aunque ya tenia una idea sobre los temas tratados, el curso me ha sido util para despejar 
algunas dudas sobre como actuar, me refiero al proyecto que estamos empezando en 
Gambia, planificar, acompañamiento y continuidad. 

• El coneixement dels criteris d'excel·lència dels projectes de desenvolupament vinculats a 
l'accés a l'aigua i el sanejament. 

 
Quines creus que encara et manquen o que et caldria  aprofundir-hi 

• Aspectes més tècnics en clau d'aigua i sanejament. Aspectes metodològics per a la 
formulació de projectes amb EBDH 
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• Per a  mi seria interessant conèixer millor tot el referent als compromisos dels països 
signataris dels acords i de quina manera s'obliguen a respectar els pactes. Treballo en 
cooperació al Senegal, també en temes d'aigua, on s'està patint un procès de privatització de 
la gestió de l'aigua en les comunitats rurals i crec que es terrible. També seria interessant per 
mí poder estudiar i analitzar models concrets de projectes relacionats amb l'aigua i 
sanejament. 

• Ampliar la informació 
• Aspectes més tècnics sobre aigua i sanejament, però que potser quedaven fora de l'objectiu 

del curs (mètodes de subministrament, alternatives viables a les tradicionals, etc.) 
• M'agradaria aprofundir en projectes concrets, el seu desenvolupament pràctic, les 

mancances, contratemps, característiques que han anat apareixent durant el projecte de 
cooperació i com s'han solucionat. Tanmateix, m'agradaria saber en especial quin és el paper 
de l'anticooperació (empreses amb interessos particulars en el marc de l'aigua, els Estats, 
que per una banda financien projectes de cooperació i per l'altre a les seves empreses 
privades, etc.) i si quins tipus d'interacció s'hi poden trobar a l'hora de desenvolupar projectes 
pel DHAS. 

• Aspectes més tècnics de concreció d'un projecte d'abastament i sanejament (propospeccions, 
extracció, sistemes de transport, sanejam,ent...) 

• A mi particularmente que no soy ni tectico, ni especialista en estos temas, el curso me ha 
enseñado mucho pero me ha planteado dudas de como evitar la contaminacion de los 
acuiferos, me refiero a la zona que conozco Gambia en una aldea alejada de todo tipo de 
infraestructuras especialmente en cuanto a saneamiento se refiere 

• Coneixements més tècnics des systèmes d'accés i sanejament de l'aigua. 
 
Què t'emportaries? 
 

• Tot. Si haguès de triar me'n enduria la introducció al Dret Humà a l'Aigua i Sanejament, 
perquè ho engloba tot i contextualitza la part de la praxis. 

• La presentació feta dels DHAS i dels ODS 
• Les experiències i casos concrets explicats 
• La part d'enfocament de drets, que és més espessa i complexa, i per tant cal dedicar-hi més 

temps. 
• El punt de vista que planteja l'EDBH, la visió de l'empoderament de les comunitats i individus, 

titulars de drets, és quelcom essencial, sempre sense oblidar perspectives de gènere. 
• El marc jurídic i legal resumit. les dades bàsiques, de qualitat, quantitat i distància. 

l'enfocament de drets humans 
• Me llevaria el temario parar consultar 
• La visita a les instal·lacions d'Aigües del Prat. 

 
Què deixaries? 

• Jo no deixaria rés. si ho hagués de fer deixaria la contribució dels projectes de cooperació 
descentralitzada a la implementació del DHAS 

• Diria que res, no crec que el curs hagi sigut pesat per deixar temari fora. Més aviat caldria 
afegir-hi coses. 

• El marc jurídic i legal 
• Algunas ideas preconcebidas 

 
A on te l'emportaries? 

• Me'l enduria a un altre curs, com a tema únic en format de taller 
• A les meves reunions amb els serveis d'hidràulic al Senegal, ministeri i serveix 

descentralitzats. 
• Els tindria en compte en la col.laboració amb altres projectes de cooperació. 
• En un lloc tranquil on descansar i combinar aquest tipus de lectures amb d'altres sobre 

desenvolupament. 
• A veure món, en general. Malauradament no són pocs els llocs on es vulneren drets 

fonamentals com el DHAS de manera sistèmica. Tot i això, crec que països de l'Amèrica 
Llatina poden ser un bon punt de partida, especialment per la tradició de lluites comunitàries i 
indígenes que hi ha hagut històricament. Crec que hi pot haver molt bons llocs per aprendre. 
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• Al meu municipi, institucions internacionals i comunitats afectades pel no assoliment del dret 
(per acompanyar als processos de canvi, si cal aquest acompanyament) 

• Bueno, nuestro proyecto está en Gambia y Senegal, asi que para alli nos iriamos 
• On pogués servir per aprendre i millorar l’accés als recursos hídrics. 

 

I per acabar, vols fer alguna reflexió final sobre el curs? 

• Ha sigut un exercici molt útil. Jo recomanaria complementar-lo amb un mòdul metodològic 
pràctic i teòric sobre formulació de projectes amb EBDH. 

• He trobat molt interessant els temes i la manera de tractar-los. També el qüestionari m'ha 
servit per reflexionar sobre les temàtiques tractades.  

• Hagués estat millor fer més mòduls i més continguts, avaluant cadascun per separat, i fent el 
curs una mica més llarg. Però en general ha estat bé. La plataforma és útil i força intuïtiva. 

• Haver fet més exercicis pràctics complementaris a les lectures 
 

 

La valoració dels diferents elements que configuren la jornada presencial realitzada pels participants 
és la següent: 
 
PENDENT DE REBRE VALORACIONS 

 
 
 
Un cop feta la valoració dins el grup promotor del Grup d’Aigua del Fons Català es considera .... 
PENDENT... 
 
Materials 
 
S’adjunta com a documentació del seminari: 
 

1. Materials del curs on-line 
2. Plataforma on-line 
3. Cartells del seminari 
4. Llistat inscrits Curs on-line 
5. Llistat inscrits jornada presencial 
6. Relatoria Jornada 
7. Presentacions Jornada 
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Annex 4. Llistat inscrits curs on-line 
 
 
 Nom Cognoms Organització/Institució Càrrec 
1 Míriam Agulló Barceló NA  NA 
2 JOAN ARÉVALO  i VILÀ Comunitat Minera Olesana sccl President  
3 Marc Ballesté Crit al cel Director 
4 Enrique Bermejo Dotor Cruz Roja Española Voluntario 
5 MONICA BORREGO JIMENEZ Ajuntament de Santa Perpètua Tècnica de Cooperacio i Convivència 
6 Anna Calvete Moreno - Junior  Consultant 
7 M. Isabel Camon Montblanch Ajuntament de El Prat de Llobregat Tècnica de Ciutadania - Solidaritat i Cooperació 
8 Anna  Carceller roca S'ha acabat el broquil' Enginyera Tecnica Agricola 
9 Ma. José Chesa Marro Barcelona Cicle de l'Aigua Responsable del Servei de Relacions Exteriors i 

R+D+i 
10 Mireia Gallardo Avellan MIMAT Consultancy Co-directora de MIMAT Consultancy 
11 Yolanda  Gamell Kitson Associació per l'assessorament ciutadà Tècnica de projectes 
12 Joan Gil Oliveras Ajuntament manresa tecnic mitja en cooperacio 
13 SOFIA GONZALEZ 

FERNANDEZ 
- - 

14 Maite Irazola Jiménez Ajuntament de Cassà de la Selva Tècnica de l'Àrea de Ciutadania 
15 Bárbara Llimargas Amilibia - Consultora Júnior Internacional 
16 FLORES Marzo Gascon AFRICA INCREIBLE secretaria 
17 Luis  NORIEGA OPORTO Asociación Yachay Wasi treballador 
18 Merce Ortiz Ajuntament de Barcelona Responsable Llicències Activitats 
19 Pablo Pellicer García Mercabarna Tècnic Medi Ambient (becari) 
20 gemma pepió espuny col·legi oficial d'ambientòlegs de catalunya coordinadora grup de treball de l'aigua 
21 Lara Pereira García Cultivalia Senegaal Presidenta 
22 Carles Périz i Tomàs CCOO membre Patronat Fundació Pau i Solidaritat 
23 Victòria  Planas Fusté Fons Català  Cap Amèrica i Unitat Avaluació 
24 Montserrat Planella Aluart Ajuntament de Girona auxiliar administrativa 
25 Jorge Plumed Méndez Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Enginyer de Mobilitat 
26 Joana 

Maria 
Pol Gual Advocada Advocada 
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27 Joan  Ribas Fons Català Cap d'Àrea d'Àfrica, Àsia i Mediterrània 
28 Toti Rovira Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament 
Representant del Fons Català al Senegal 

29 Xavier Ruiz Ribes Fons Català de Cooperació Representant a Centreamèrica 
30 Xavier Varela Alegre Barcelona Cicle de l'Aigua Director del Departament de Planificació i 

Innovació 
31 Àngel Vàzquez Viu Ajuntament de Girona Tècnic cooperació 
32 Jorge Vera EBEA president 
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Annex 5. Llistat inscrits i assistents jornada presencial 
 
 Nom Cognoms Organització/Institució Càrrec Assistència  

1 Martí Kubesch ESF Voluntari Si 
2 Victòria  Planas Fusté Fons Català  Cap Amèrica i Unitat Avaluació Si 
3 Joan  Ribas Fons Català Cap d'Àrea d'Àfrica, Àsia i Mediterrània Si 
4 Monica Borrego Jiménez Ajuntament de Santa Perpètua Tècnica de Cooperació i Convivència 
5 Lara Pereira García Cultivalia Senegaal Presidenta 
6 Sofia Gonzalez Fernandez - - Si 
7 Maite Irazola Jiménez Ajuntament de Cassà de la Selva Tècnica de ciutadania 
8 Anna  Carceller roca S'ha acabat el broquil' Enginyera Tècnica Agrícola 
9 Àngel Vàzquez Viu Ajuntament de Girona Tècnic cooperació Si 

10 Cristina Vila Rutllant Barcelona Cicle de l'Aigua Directora General 
11 Ma. José Chesa Marro Barcelona Cicle de l'Aigua Responsable del Servei de Relacions Exteriors i R+D+i Si 
12 Xavier Varela Alegre Barcelona Cicle de l'Aigua Director del Departament de Planificació i Innovació  
13 Enrique Bermejo Dotor Cruz Roja Española Voluntario 
14 Joana Maria Pol Gual Advocada Advocada 
15 Luis  Noriega Oporto Asociación Yachay Wasi treballador 
16 Montserrat Planella Aluart Ajuntament de Girona auxiliar administrativa 
17 Jorge Plumed Méndez Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Enginyer de Mobilitat 
18 Carles Périz i Tomàs CCOO membre Patronat Fundació Pau i Solidaritat 
19 Joan Arévalo  i Vilà Comunitat Minera Olesana sccl President  Si 
20 M. Isabel Camon Montblanch Ajuntament de El Prat de Llobregat Tècnica de Ciutadania - Solidaritat i Cooperació Si 
21 Maria  Peix Batet  AMB- Cooperació Internacional Cap de servei  
22 Carlos Garces UPC Estudiant 
23 Octavio  Mondelo Arenas Area Metropolitana de Barcelona  Técnic Cooperació Internacional  

24 Joan Arévalo i Vilà COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL. President Si 

25 Antoni Montseny i Domènech Diputació de Barcelona Técnic assessor 

26 Irene Garcia Terrades ESF voluntaria Si 

27 Clara Sopeña Falcó Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau Si 

28 Cristóbal Sánchez Torreblanca Ajuntament  de Girona Regidor Si 
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29 Miquel  Carrillo Ponce 
Federació Espanyola d'Enginyeria Sense 
Fronteres President Si 

30 Ariel Monells Fons Català Direcció de gestió Si 

31 Anna Martín Ajuntament del Prat Regidora Si 

32 Alba Martínez Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Regidora Si 

33 Jose Luis Martín GWOPA programme officer Si 

34 Inez Kolkman ESF voluntària Si 

35 Aureliano Garcia Aigües del Prat Gerent Si 

36 Amancay Villalba UNESCO Etxea Tècnica Si 

37 Albert Testart CONGIAC Gerent Si 
 
 


