
GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA

Estudi encarregat a MIMAT



1 Millorar les 
capacitats dels 
governs locals en 
matèria de gestió 

2 Transversalitzar la 
política de 
cooperació dins 
l’estructura 

3 Capitalitzar el 
paper dels 
municipis en la 
prestació dels matèria de gestió 

pública de l’aigua
l’estructura 
municipal amb 
altres departaments 
municipals.

prestació dels 
serveis d’aigua i 
com a actor 
estratègic de la 
cooperació 
internacional al 
desenvolupament, 
incidint en les 
polítiques de 
cooperació i EpD



ACTORS FUNCIONS

ENS PROMOTOR: 
Fons Català

Genera la motivació per avaluar. Pren la decisió de 
realitzar una determinada avaluació

ENS GESTOR:
Fons Català: 

Responsable de gestionar el procés d’elaboració de 
l’estudi. Supervisa l’avenç i la qualitat del procés. És Fons Català: 

Grup de Treball de 
l’Aigua - ESF 
Catalunya

l’estudi. Supervisa l’avenç i la qualitat del procés. És 
responsable de la comunicació  i ùs dels resultats, 
conclusions i recomanacions. 

EQUIP DE TREBALL MIMAT: Mireia Gallardo i Bárbara Drake (com a líders
de l'equip) i Rana Musa (com a membre local de 
l'equip). L’equip de treball (ET) compta amb la 
col·laboració del FCCD, disponible durant tot el 
procés.

CALENDARI Juliol a Desembre de 2016



• Iniciativa: decisió 
d’encarregar 
l’estudi

• TdR
• Equip de Treball
• Disseny i aprovació 

Execució
• Distribució de 

l’informe-
comunicació• Disseny i aprovació 

Pla de Treball

Preparació

• Treball de 
gabinet

• Treball de camp
• Informe final

comunicació
• Transferència i 

integració de 
l’experiència al Pla 
d’acció del GT Aigua i 
CT

Ús de 
resultats



Entrevistes 
semiestructurades

Grups Focals o de 
Discussió

Observació directa



Àmbit local

• Membres de 
les comunitats 

Àmbit Nacional

• Autoritats 
Locals 

Àmbit 
internacional

• Donants
• ONG les comunitats 

beduïnes i 
palestines de 
Cisjordània
(especialment 
Àrea C- Vall 
del Jordà)

Locals 
palestines

• ONG 
Palestines

• Grups de 
Treball o 
Consultors 
locals

• ONG 
internacionals



1

• Identificar i fer un mapatge de municipis palestins a Cisjordània, amb
especial atenció a la Vall del Jordà – Àrea C, més i menys vulnerables, 
que permeti al FCCD afinar més les futures intervencions

2
• Comptar amb una eina útil que permeti identificar i posar en marxa

intervencions en matèria del cicle integral de l’aigua

3

• Establir les bases per dissenyar un Programa d’Assistències Tècniques
entre municipis de Catalunya i Palestina, explorant les formes i les 
condicions que això podria fer-se



4

• Explorar la possibilitat de treballar de manera col·lectiva els 
temes d’aigua (per exemple: ús de pous). A Catalunya hi ha 
bones experiències de treball mancomunat en prestació de 
serveis en temes d’aigua i sanejament que es podrien
compartir a través d’intercanvis i assistències

5

• Identificar  un  projecte concret de  cicle  integral  de  l’aigua,  
en  clau d’intervenció pilot: identificació de diferents
propostes viables que permetin complementar el document
de treball



1

• Un estudi de 
context general  
i institucional  
(municipis i 

2

• Un estudi del 
cicle integral de 
l’aigua i context
legal

3

• Identificació
d’actors
potencials per 
col·laborar i de 

4

• Identificació
d’un projecte
de cicle integral 
de l’aigua(municipis i 

competències),  
i d’identificació
de necessitats
de cooperació
tècnica en 
matèria del 
cicle integral de 
l’aigua per part
de municipis
palestins

legal col·laborar i de 
possibles
intervencions
futures en 
matèria del 
cicle integral de 
l’aigua

de l’aigua
(recursos 
disponibles 
25.000 euros) 
en clau de 
projecte pilot i, 
si és factible, 
localitzat a la 
Vall del Jordà –
Àrea C



Les trobades amb els diferents actors locals –
tant les autoritats nacionals com les ONGs – han 
permès no només recollir fonts secundàries
d’informació, sinó també informació de les 
mateixes entitats (estratègies, plans de treball, 
fitxes, etc.) que ha permès realitzar un mapatge
dels actors potencials per a futuresdels actors potencials per a futures
col·laboracions

De  la trobada  amb  la PEWG  volem  destacar  
l’ampli  coneixement  i experiència  per  part 
d’aquesta  entitat  en  matèria  d’agermanaments  i  
cooperació  amb  municipalitats  italianes  i 
franceses, a partir de la implementació de 
projectes d’aigua, els quals inclouen un 
apoderament 

de les autoritats locals i les mateixes comunitats.



A partir de la trobada amb el grup de treball 
EWASH i la PWA, l’ET va conèixer l’estudi de 
necessitats realitzat per part de l’ACF i GVC en 
matèria del cicle de l’aigua a l’Àrea C de Cisjordània, 
posant especial atenció a la Vall del Jordà i que 
funcionarà com un master plan

ARIJ s’ha presentat a una convocatòria de la UE en 
matèria d’aigua. La proposta està totalment 
alineada amb l’estratègia i les prioritats del FCCD, 
es duu a terme en la zona d’interès, és  una  
proposta  replicable i que  respon  a les  necessitats  
locals  i nacionals,  innovadora  i holística, etc. Que, 
a més a més, responia a un dels objectius de 
l’Estudi d’identificar un projecte en el que el FCCD 
pogués contribuir tant tècnica com 
econòmicament (25.000€)
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Cisjordània per 
conèixer el 
projecte 
identificat, els 
actors i el 
context on 
s’insereix (2017)
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situació de 
vulneració del 
dret humà a 
l’aigua als 
territoris 
ocupats


