COMISSIÓ DE MUNICIPALISME: Grup de Treball temàtic sobre gestió pública de
l’aigua

Objectiu General
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.
Objectius específics
Per contribuir a assolir l’objectiu general establert, el grup de treball s’ha fixat els
següents objectius específics:
1. Millora de les capacitats dels governs locals en matèria de gestió pública de
l’aigua
2. Transversalitzar la politica de cooperació dins l’estructura municipal amb altres
departaments municipals
3. 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 del Sud, societat civil catalana i del Sud i empreses
públiques d’aigua del Nord i del Sud.
4. 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.
5. Potenciar la feina amb societat civil i poblacio a casa nostra, en el sentit de
refermar la legitimitat de la cooperacio i trobar el lloc especific de la cooperacio
municipal, tot vinculant-ho amb els reptes que tenim aquí.
Accions
Es proposa intervenir en els següents components:
a) Cooperació Tècnica especialitzada em matèria d’aigua i sanejament. Intercanvi
d’experiències Nord- Sud i Sud- Sud
b) Formació per al desenvolupament de capacitats de gestió, seguiment i avaluació
de projectes d’aigua i sanejament
c) Avaluació d’accions i de polítiques públiques conjuntament amb els ajuntaments
socis, en clau local
d) Assistència per a la cerca de finançament extern en matèria d’aigua i sanejament
e) Sensibilització- EpD
Membres
Aquest grup de treball està liderat per un membre electe de la Junta Executiva del
Fons Català que compta amb el suport de personal tècnic del Fons Català i ESFEnginyeria Sense Fronteres- Catalunya. Està integrat per governs locals, estructures
supralocals, empreses públiques d’aigua locals i supralocals.
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