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METODOLOGIA 

 

S’ha estructurat la informació de cada cas mantenint un mateix format de 

preguntes, per així donar una homogeneïtzació als resultats obtinguts de manera 

que el document final manté una mateixa estructura per a cada experiència. Per 

aconseguir-ho, es van dur a  terme un seguit d’entrevistes amb les persones 

tècniques identificades conjuntament amb el FCCD i a on se’ls hi van  fer arribar 

les següents preguntes: 

 

● Descripció de l’òrgan administratiu i de la contrapart 

● Origen i objectiu de la cooperació tècnica 

● Modalitat d’execució de la cooperació tècnica i dificultats associades a la 

modalitat 

● Execució de la cooperació tècnica. Quines tasques s’han realitzat. 

● Anàlisis de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats 

● Lliçons apreses 

● Avaluació (existeix algun tipus d’avaluació de la cooperació tècnica?) 

● Valoració de la cooperació tècnica per part dels òrgans administratius (a 

nivell de suport, comunicació, seguiment, etc.) 

 

Atesa la situació d’estat d’alarma generat per la crisi de la COVID19, per a 

realitzar la sistematització, va dur  a terme, de manera virtual, un seguit 

d’entrevistes a les persones implicades en les iniciatives de Cooperació Tècnica. 

Per portar a terme les entrevistes, es va demanar un llistat al Fons Català de 

possibles actors a tenir en comptes. A més a més, també es va comptar  amb 

informació documental de cada cas per poder completar les informacions 

obtingudes mitjançant entrevistes.  Així doncs, per garantir una visió global, es 

va decidir mantenir com a mínim una entrevista amb l’òrgan administratiu i una 

entrevista amb la contrapart per cada projecte de cooperació tècnica. D’aquesta 

manera es garantia la visió tant del nord com del sud global. A continuació es 

detallen les entrevistes que s’han realitzat en aquest treball i que han servit de 

base per la sistematització dels casos que es presenten en aquest document:  

 

Sant Cugat - Tarija: 
 

● Víctor Martínez, director àmbit àrea serveis urbans i mobilitat de Aj. Sant 

Cugat 

● Marisa Àlvarez, cap secció neteja viària i gestió i recollida residus  a l’àmbit 
de gestió de qualitat urbana de Aj. Sant Cugat 
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● Dushinka Brozovich, Directora EMAT (agost 2017- gener 2019), 
actualment arquitecta al govern municipal de Tarija 
 

Sant Cugat - Cotacachi: 

● Gemma Foj, Cap servei de l'Oficina d’Atenció Ciutadana Aj. Sant Cugat 

● Francesc Giménez, responsable gestió documental i d’informació de 

l’Arxiu Municipal de l’Aj. SAnt Cugat i delegat de protecció de dades. 

● Jeanneth Albuja , Antena local. Realitza un acompanyament tècnic i 

implementació de la CT que entra el FCCD, el municipi de Cotacachi i l’Aj. 

de Sant Cugat 

 

Hospitalet  - Tosagua: 

● Lluís Fatàs, cap de serveis de l’Àrea de Medi Ambient i Residus 

● Milton Tapia, tècnic de desenvolupament territorial de la Asociación de 
Municipios de Ecuador (AME).  

● Magdalena Álvarez Garcés, dirección de la cooperación de la Asociación 

de Municipios de Ecuador (AME)  

 

Sant Cugat - Petén Itzá:  

 
● Marisa Àlvarez, cap secció neteja viària i gestió i recollida residus  a l’àmbit 

de gestió de qualitat urbana de Aj. Sant Cugat 
● Carlos Emilio Matus del Valle/ Coordinador GIRS Cuenca Lago Petén Itzá 
● Félix Rodrigo Chí/ Encargado del vertedero controlado, San Andrés Petén 

Itzá 
 
 
 
 
 
 

 
Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt  -  Fundació Wassu a Gàmbia:  

● Zarahy Trejo Pérez, sociòloga del Pla Local Acció Comunitària i Inclusiva 

de l’Oficina tècnica del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt. 

● Adriana Kaplan, directora fundación Wassu Kafu a Gàmbia y Wassu a la 

UAB . 

 

Transversals:  

● Beth Mejan, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

● Victòria Planas, responsable de l'àrea d’Emergència, Refugi i Unitat 

d’Avaluació del Fons Català.  
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● Xavier Ruiz, representant del Fons Català a centreamèrica 

● Joan Ribas, responsable d'Àfrica, Mediterrània i Àsia del Fons Català. 

 

 


