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PROMOCIÓ DE MODELS DE COOPERACIÓ HORITZONTAL I RECÍ PROCA: LA 
COOPERACIÓ TÈCNICA O LA COOPERACIÓ ENTRE INSTITUCIO NS PÚBLIQUES 
LOCALS.  
 

ANTECEDENTS  

El Fons Català està dissenyant i implementant, per tal de posar a disposició dels ajuntaments 
socis, un Programa de Cooperació Tècnica a partir d'assistències i intercanvis tècnics entre 
governs locals catalans i de països del Sud en diferents sectors d'intervenció: Aigua i 
sanejament, Gestió de residus, Planificació estratègica, Urbanisme, Polítiques d'Igualtat i 
Gènere, etc.  
 
El Fons Català vol proposar als seus socis anar més enllà del model operatiu de cooperació 
tradicional centrada sobretot en la transferència de recursos i dissenyar accions de cooperació 
tècnica horitzontal i recíproca entre institucions públiques locals del Nord i del Sud que 
permetin transversalitzar diferents departaments municipals i augmentar el valor afegit i el 
compromís de la cooperació local.  
 
És per això que el Fons Català ha encarregat la realització d'una guia per a la identificació i 
implementació d'accions de cooperació tècnica municipal: modalitats, competències i 
procediments jurídicolaborals, que s'ha finalitzat el mes de novembre de 2016 i que aviat es 
posarà a disposició dels ajuntaments socis. 

En el marc d'aquesta iniciativa de promoció de la cooperació tècnica, el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i 
amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona,  organitzen unes Jornades de Cooperació 
Tècnica. 

 
 

JORNADA DE COOPERACIÓ TÈCNICA  
 

OBJECTIUS : 

• Posar en comú experiències de cooperació tècnica intermunicipal i transnacional per 
treure lliçons en clau d’aprenentatge pel foment de models de cooperació transversal i 
recíproca.  

• Situar els ajuntaments com a actors clau de cooperació internacional. 
• Presentar la Guia per a la identificació i implementació d’accions de cooperació tècnica 

de municipi a municipi. 

PARTICIPANTS : 

� Electes d’ajuntaments implicats en experiències de cooperació tècnica de municipi a 
municipi, de Catalunya i de països del Sud (Bolívia, Equador, Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Marroc, Senegal, Palestina). 

� Tècnics i tècniques municipals i d’ens supramunicipals que han participat en processos 
de Cooperació tècnica, de Catalunya i de països del Sud (Bolívia, Equador, Guatemala, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Marroc, Senegal, Palestina). 

� Fons de Cooperació membres de la Confederació de Fons implicats en experiències de 
cooperació tècnica de municipi a municipi: Fondo Galego, FELCODE- Fondo 
Extremeño, Fons Valencià. 

� Organitzacions internacionals: ART PNUD- Equador, PADIT Cuba.  
� Consultors i consultores implicats en el disseny de materials i estratègies de cooperació 

tècnica. 
� Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
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PÚBLIC OBJECTIU : 

� Electes d’ajuntaments catalans. 
� Tècnics i tècniques municipals i d’ens supramunicipals de Catalunya. 
� Teixit associatiu. 

 
 

DATES: 
 
Del 20 al 24 de març del 2017. 
 
SEU DE LA JORNADA : 
 
Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès (Carrer del Castellví, 8). 
 
 
CALENDARI D 'ACTIVITATS : 
 
 
Dilluns 20 de març 

Arribada delegacions internacionals.  
Estada Tècnica dels representants del Sud als Ajuntaments 
catalans implicats en processos de CT concrets. 

 
Dimarts 21 de març 

Estada Tècnica  dels representants del Sud als ajuntaments 
catalans implicats en processos de CT concrets. 

 
 
Dimecres 22 de març 

Recepció institucional.  
• 18:30h Convocatòria. 
• 18:45h Visita Guiada al Claustre del Monestir. 
• 19:00h Benvinguda i parlaments al Claustró del 

Monestir.  
• 20:00h Tastet de cultura popular i Pica-pica. 

 
 
 
 
Dijous 23 de març 

Seminari presencial.  
 

• 9:30-14h:  
- Experiències de cooperació tècnica. 
- Treball grupal – DAFO.  

 
• 16-19h:  

              - Experiències de cooperació tècnica. 
              - Conclusions i reptes. 

 
 
 
Divendres 24 de març 

Presentació de la guia.  
Jornada Formativa. Amb la participació de la Confederació de 
Fons i ajuntaments catalans.  
 
Sortides tècniques de les delegacions internacional s. 
El Garraf (Residus) Santa Coloma de Gramenet (Aigua) i 
Barcelona (Gènere). 

 


