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A. Antecedents i descripció de l’estudi de necessitats  

A.1. Introducció 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) és una associació creada l’any 1986 i 
formada per 310 socis, dels quals 278 són municipis, 14 Consells Comarcals, 3 diputacions i l’AMB. 

En resposta als Termes de Referència (TdRs) elaborats pel FCCD per a la realització de l’Estudi de 
Necessitats (“l’Estudi”) de cooperació tècnica de municipi a municipi, MIMAT presenta un informe de 
seguiment i/o situació de les tasques realitzades entre els mesos de juliol i octubre de 2016, 
comptant sempre amb els TdRs i la proposta presentada per MIMAT – i aprovada pel FCCD – com 
a marc de treball i/o de referència.  

L’Estudi es realitza des d’un enfocament participatiu, de gènere i de drets humans.  

A.2. Motius, objectius i àmbit de l’estudi de necessitats 
El Grup de Treball de l’Aigua del FCCD 

Aquest encàrrec s’emmarca en el Grup de Treball de l’Aigua del FCCD, que té com a mandat 
principal “millorar la governança local i legitimar la cooperació a través de millorar la qualitat de la 
cooperació descentralitzada en el sector aigua i sanejament a través del treball en xarxa que integri 
actors catalans i dels països del Sud”. 

Els objectius del Grup de Treball de l’Aigua del FCCD en relació a aquest Estudi són: 

• Millorar 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. L’objectiu és implicar altres departaments municipals a més del de cooperació. Per 
exemple en matèria del cicle de l’aigua, les persones tècniques de medi ambient, d’aigua, 
sanejament, operadors d’aigua, etc.; i 

• Valorar 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. Els municipis palestins no tenen plenes competències en la gestió de 
l’aigua, entre altres temes, i la idea és enfortir-los com autoritats locals en les què tinguin. 

Objectius i perspectives d’utilitat de l’estudi 

• 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; 

• Comptar amb una eina útil que permeti identificar i posar en marxa intervencions en matèria 
del cicle integral de l’aigua; 

• 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; 

• 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 
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tècniques; i 

• 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. 

Productes esperats 

• Un estudi de context general i institucional (municipis i competències), i d’identificació de 
necessitats de cooperació tècnica en matèria del cicle integral de l’aigua per part de municipis 
palestins; 

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

• Identificació d’actors potencials per col·laborar i de possibles intervencions futures en matèria 
del cicle integral de l’aigua; i 

• Identificació d’un projecte de cicle integral 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. 

A.3. Descripció general de l’estudi de necessitats i equip de treball 
L’Estudi de necessitats va començar a mitjans del mes de juliol de 2016 i s’espera que finalitzi al 
desembre del mateix any. El treball de camp és un procés i/o fase contínua que va iniciar-se el 23 
de juliol, duent-se a terme al llarg de tot el territori de Jerusalem i Cisjordània.  

La consultoria local MIMAT és l’encarregada de dur a terme l’Estudi, la qual està composta per 
Mireia Gallardo Avellan i Bárbara Drake García (com a líders de l'equip) i Rana Musa (com a 
membre local de l'equip).  

L'Estudi segueix la metodologia acordada amb el FCCD – detallada a la Secció B.2. – combinant la 
recopilació i revisió d'informació rellevant amb el treball de camp en les àrees d’interès, duent-se a 
terme diverses entrevistes i grups focals amb actors clau i titulares de drets, juntament amb 
observacions directes a diferents espais clau – com les mateixes comunitats, els recursos existents, 
etc. – i les instal·lacions, com les plantes de gestió d’aigües residuals, entre altres.  

L’equip de treball (ET) compta amb la col·laboració del FCCD, disponible durant tot el procés. 

B. Metodologia de l’estudi i limitacions  

B.1. Revisió documental – Fase de gabinet 
La fase de gabinet – quan l’ET ha revisat la documentació existent relacionada amb l’Estudi – és 
procés continu durant tota la missió. La finalitat d'aquesta fase és el de recopilar la informació 
primària i secundària en relació amb l’Estudi, als objectius d’aquest, als productes esperats, entre 
altres.  

La primera etapa, al juliol de 2016, s’ha dut a terme per part de la totalitat de l'equip, des de les 
seves respectives seus de treball. En aquest cas, la revisió documental ha plantejat noves 
preguntes sobre l'abast global i les expectatives de la recerca; també ha estat el moment en què 
l’ET ha pogut acabar d’identificar els actors clau que han de ser entrevistats. A continuació, l'equip 
ha procedit a identificar les fonts d'informació (grups d'interessats, els stakeholders), així com la 
metodologia i les eines qualitatives i quantitatives a utilitzar durant la fase de treball de camp, 
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d'acord amb l’agenda i el pla de treball dissenyats. Internament i segons les necessitats emergents, 
MIMAT han  discutit, analitzat i contínuament actualitzat la llista d'actors clau a entrevistar i l'agenda 
de treball.  

La segona fase de gabinet s’ha dut a terme entre juliol i setembre del 2016, en paral·lel a la primera 
etapa del treball de camp (entrevistes, tallers, visites a comunitats i a projectes d’actors locals) i de 
la redacció de les primeres seccions de l’Estudi (context general de l’aigua a Palestina, marc legal, 
aigua i gènere, proposta pilot, entre altres).  

La tercera fase s’iniciarà a mitjans del mes d’octubre de 2016, en paral·lel a la segona etapa del 
treball de camp (visites a més comunitats, visites a projectes d’actors locals i internacionals) i, 
tanmateix, a la redacció de noves seccions de l’Estudi.  

La quarta i darrera fase s’iniciarà entre novembre i desembre de 2016, quan es passin a elaborar 
les seccions finals de l’Estudi.  

L’ET presentarà com annex de l’Estudi, el llistat de fonts documentals primàries i secundàries 
consultades.  

B.2. Mostres, fonts d’informació i metodologia 
Procés de selecció de la mostra 

Les persones entrevistades se seleccionen a través d'una metodologia de mostreig intencional no 
probabilístic. Tot l’ET ha estat l’encarregat de guiar la selecció de la mostra i de les persones a 
entrevistar, comptant amb tot moment amb el suport d’alguns grups d’interessats / stakeholders.  

Les entrevistes semiestructurades i els grups focals requereixen, tal com hem indicat anteriorment, 
la identificació dels actors clau per als tres nivells dels grups d'interessats / involucrats: 

• Nivell nacional, incloent-hi persones representants de les autoritats locals, membres de les 
organitzacions no-governamentals palestines, grups de treball i/o consultors locals;  

• Nivell internacional, incloent-hi persones representants dels donants internacionals i de les 
organitzacions internacionals no-governamentals (OINGs); i 

• Nivell comunitari, incloent-hi els membres de les comunitats beduïnes i palestines de 
Cisjordània, especialment de l’Àrea C i la Vall del Jordà.  

Fonts d’informació i metodologia  

L’ET duu a terme l'Estudi de manera participativa a través d'un diàleg obert i d'un debat constructiu 
que promouen un ambient d'aprenentatge per a tots els actors i/o participants involucrats. Per 
aconseguir-ho, l’ET està utilitzant tres eines – les entrevistes semiestructurades, els grups focals i 
l’observació directa – per tal de recollir la informació pertinent tant a nivell de dades qualitatives com 
quantitatives. 

Durant el treball de camp realitzat entre juliol i setembre del 2016, s’han dut a terme:  

• 9 entrevistes individuals semi-estructurades amb les següents institucions i organitzacions 
nacionals: l’Autoritat Nacional de l’Aigua (PWA), the Applied Research Institute Jerusalem 
(ARIJ), Palestinian Hydrology Group (PHG), Agricultural Development Association (PARC), 
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Rural Women Development Society (RWDS), Union of Agricultural Work Committees (UAWC), 
House of Water and Environment (HWE), Palestinian Wastewater Engineering Group (PEWG), 
Hydro-Engineering Consultancy;  

• 3 entrevistes individuals semi-estructurades amb les següents institucions i organitzacions 
internacionals: la Unió Europea (UE), l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament 
(AECID), United Nations Internacional Children Emergency Fund (UNICEF);  

• 2 entrevistes individuals i semi-estructurades amb un grup de treball i/o coordinació: el Grup 
de Treball de l’Aigua (EWASH), tot entrevistant la representant focal per la PWA i el 
representant focal per UNICEF; i 

• 1 entrevista individual semi-estructurada amb un consultor local i ex-coordinador de projectes i 
de recerca per la PWA;  

Com a entrevistes pendents, les quals s’esperen dur a terme a partir d’octubre del 2016: trobada 
amb membres del Jordan Valley (JV) Solidarity Campaign i amb representants de l’European Civil 
Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO).  

Tenint present les altes temperatures, les festivitats religioses i nacionals (Ramadà, Eid) i la situació 
política / de seguretat, l’ET ha acordat amb els actors locals que les visites a les comunitats, a 
projectes, instal·lacions tècniques, etc. Es duran a terme a partir d’octubre 2016. En aquests 
moments, es té previst realitzar visites amb ARIJ, la PWEG, la RWDS i el JV Solidarity Campaign. 
Tanmateix, a principis de setembre, l’ET va dur a terme les següents visites organitzades per 
l’UAWC on l’ET va tenir l’oportunitat de continuar amb les entrevistes semi-estructurades (4), dur a 
terme grups focals amb les comunitats (5) i realitzar observacions directes:  

• Visita a la Governació de Tubas, el 5 de setembre de 2016. El programa de la visita fou el 
següent:  

o Trobada amb representants de la Governació de Tubas, de l’oficina local del Ministeri 
d’Agricultura (MoA) i del consell local de la comunitat de Tamoun;  

o Visita a la comunitat de Tamoun. L’ET va dur a terme 1 grup focal amb homes 
agricultors i grangers. També es va visitar un dels projectes que duu a terme l’entitat. 

o Visita a la comunitat d’Ein Al Baida. L’ET va dur a terme 1 entrevista individual semi-
estructurada amb el representant del consell local. També es van visitar les fonts 
naturals d’aigua, les quals requereixen rehabilitació i una zona que s’ha presentat al 
MoA com a “zona a protegir”;  

o Visita a la comunitat de Bardaia. L’ET va dur a terme 1 entrevista individual semi-
estructurada amb el representant del consell local i 1 grup focal amb dones i homes, 
membres de les cooperatives locals. També es van visitar una zona on hi ha fuites de la 
xarxa de l’aigua que afecten les activitats de regadiu i consum (requereix rehabilitació), 
l’antiga reserva d’aigua i un dels projectes de l’entitat; i 

o Visita a la comunitat de Kardala. L’ET va dur a terme 1 grup focal amb dones i homes, 
membres de la comunitat local, incloent-hi agricultors i grangers, per discutir les 
necessitats de les cooperatives locals.  
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• Visita a la Governació de Jericó, el 7 de setembre de 2016. El programa de la visita fou el 
següent:  

o Visita a la ciutat de Jericó. L’ET es va reunir amb representants del MoA i de 
l’Ajuntament de Jericó. Es va realitzar una visita al riu de Quelt on l’Ajuntament està 
intentant posar en funcionament algunes intervencions per a la recollida i contenció 
d’aigua.  

o Visita a la comunitat d’Al Murashahat. L’ET visitar la piscina de recollida d’aigua i va dur 
a terme 1 grup focal amb dones i homes agricultors i grangers, i també va realitzar 1 
entrevista individual semi-estructurada amb un representant del consell local;  

o Visita a la comunitat d’Al Auja. L’ET va visitar les piscines de fang i va dur a terme 1 
grup focal amb dones i homes agricultors i grangers. També es va visitar un dels 
projectes que duu a terme l’entitat;  

o Visita a la comunitat d’Al Jiftlik. L’ET va visitar les piscines de fang i va dur a terme 1 
grup focal amb dones i homes agricultors i grangers. També es va visitar un dels 
projectes que duu a terme l’entitat; i 

o Visita a la comunitat de Marj Na’jeh. L’ET va visitar els pous que requereixen 
rehabilitació;  

Tanmateix, a partir de la trobada amb diferents grups d’interès, l’ET ha estat convidat als següents 
tallers i/o sessions de treball:  

• Taller tècnic sobre el gènere en el cicle de programació humanitària. El taller es va celebrar el 
dia 21 de juliol de 2016, a Betlem i fou organitzat per la United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) i les persones membres dels diferents grups de 
treball o de coordinació (clusters), incloent-hi l’EWASH. L’objectiu principal de la sessió fou el 
d’aportar eines per la transversalització de gènere en els diferents clusters humanitaris, per 
exemple, amb el disseny de plans humanitaris amb perspectiva de gènere, desenvolupament 
d’indicadors de gènere, entre altres. Els grups de treball també van compartir les seves 
experiències i activitats per transversalitzar el gènere, i es va dur a terme un debat de com es 
podria rebre més suport per part del grup de treball de gènere;  

• Taller tècnic sobre l’harmonització de les eines d’avaluació i metodologies en matèria d’aigua, 
sanejament i higiene (WASH). El taller es va celebrar el dia 15 d’agost de 2016, a Ramallah, i 
fou organitzat per la PWA. Es van presentar les eines d’harmonització, realitzar aportacions per 
a la seva millora, grups de treball per practicar les tècniques de recollida de dades, etc. 
Tanmateix, l’ET va poder trobar-se amb representants de les organitzacions locals i 
internacionals membres del Grup de Treball EWASH i va aprofitar per dur a terme petites 
reunions bilaterals amb representants d’Acció contra la Fam (ACF), Civil Volunteer Group (GVC) 
i de l’Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP); i 

• Taller tècnic sobre la dimensió socioeconòmica de l’ús de l’aigua per l’agricultura: foment del 
diàleg nacional. El taller es va celebrar el dia 24 d’agost de 2016, a Ramallah, i fou organitzat 
per la UE, en col·laboració amb el MoA. Es va intercanviar informació sobre les polítiques 
nacionals pel sector agrícola i de l’aigua, com a via per reforçar la seva eficiència, la relació cost-
eficiència, assolir una agricultura més sostenible, etc. Les persones participants van debatre i 
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intentar arribar a conclusions per tal que els ministeris puguin donar més suport a la promoció 
de les bones pràctiques i tècniques innovadores relacionades amb el consum i l’estalvi d’aigua, 
els usos no-convencionals de l’aigua, com apropar-se i solucionar les preocupacions dels/les 
agricultors/es, etc.  

A partir de les diferents trobades i visites, hi ha dos aspectes que l’ET vol destacar:  

• 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 futures col·laboracions. L’ET preveu presentar la informació de les 
entitats en format fitxa. Tanmateix, durant les trobades, s’ha proposat a les entitats que 
presentin a l’ET propostes identificades i alineades amb l’Estudi, per tal d’incloure-les – també 
en format fitxa – com a possibles projectes rellevants i potencials a donar suport. L’ET 
comprovarà, abans de desenvolupar les fitxes i presentar l’Estudi, que aquests projectes 
continuen sent rellevants. Creiem que és important donar espai a les entitats locals a presentar 
les seves propostes i línies de treball, independentment dels estudis i plans nacionals que duen 
a terme les OINGs i les autoritats locals;  

• A partir de la trobada amb ARIJ, l’ET va conèixer que l’entitat estava preparant la proposta 
final (amb la nota conceptual ja aprovada) per una convocatòria de la UE en matèria d’aigua: 
promoció del tractament d’aigües residuals i de la seva reutilització en zones que pateixen 
escassetat d’aigua a l’Orient Pròxim i el Nord d’Àfrica a partir del desenvolupament 
d’instruments i recursos econòmics innovadors i de plans de gestió inclusius”. 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. L’ET va presentar la idea 
a les persones focals del FCCD, es va discutir de nou amb ARIJ quines eren les necessitats 
actuals i, com a primera fase de la col·laboració, el FCCD va facilitar una carta de suport a ARIJ 
(adjunt) per presentar-la amb la proposta final a la UE. L’ET compta amb la nota conceptual i la 
proposta final (adjunt) així com actualitzacions sobre el desenvolupament de la mateixa (per 
exemple, la seva aprovació o denegació, la qual s’espera en el període d’un mes). En el cas que 
la UE no aprovi la proposta, s’inclourà en la secció de projectes potencials.  

• 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. Aquest estudi, en procés d’aprovació, 
s’ha presentat a la PWA per tal de consolidar-lo i establir un Masterplan nacional pel sector de 
l’aigua – tant a nivell macro com micro – que passi a ser el document de referència per 
qualsevol entitat (local o internacional) que vulgui treballar en aquesta zona. S’hi recull 
informació sobre les comunitats, necessitats, possibles línies d’intervenció, etc. L’ET està a 
l’espera de rebre una còpia de l’estudi per incorporar-lo a la present recerca; i 

• 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 



 
 

10 

de les autoritats locals i les mateixes comunitats. L’ET té planificat trobar-se de nou amb els 
representants de l’entitat per explorar el funcionament d’aquests agermanaments, procés per 
dur-los a terme, entre altres.   

B.3. Limitacions i dificultats 
• L’ET va començar a dur a terme les seves tasques durant el mes de Ramadà, i l’Estudi ha 
coincidit amb el període d’estiu, altres festivitats nacionals com l’Eid (tant a l’agost com al 
setembre), etc. De manera que algunes persones no estaven disponibles durant aquest 
període. Tanmateix, la majoria d’actors nacionals i internacionals ja han estat entrevistats;  

• Per les altes temperatures, algunes restriccions per motius de seguretat, així com les 
festivitats locals, la majoria d’actors locals van aconsellar a l’ET de dur a terme les visites a 
comunitats i autoritats locals a partir dels mesos de setembre-octubre;   

• Tanmateix, cal dir que existeixen dificultats importants per desplaçar-se durant el mes 
d’octubre, ja que és un mes atapeït de festivitats jueves on es produeixen importants 
tancaments a Cisjordània, restriccions de moviment, etc. I l’ET està valorant amb els actors 
locals les millors dates per realitzar les visites a terreny; i 

• La quantitat d’informació recollida és important i, per tant, la quantitat d’informació a 
processar, organitzar, etc. També. La dificultat en treballar l’informe cau en el fet que només una 
de les consultores de l’ET pot escriure en català.  

Agraïm a l’equip tècnic del FCCD la seva comprensió, flexibilitat i confiança durant aquests mesos i al llarg de 
l’Estudi.  

 


