
50

SOLIDARIS

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ

Origen
Des del 2006 l’Ajuntament d’Alella destina 
anualment el 0,7% dels ingressos municipals 
a cooperació al desenvolupament, és a dir, ja 
fa quinze anys que es manté inamovible el 
compromís d’Alella amb la justícia global i 
la transformació social a tot arreu.

Des del principi es va gestar la idea de 
crear una comissió de cooperació internaci-
onal com a òrgan municipal de participació 
ciutadana de caràcter consultiu que pogués 
col·laborar en la presa de decisions de l’àrea 
de cooperació. El 2009 es va oficialitzar la 
creació de la comissió de cooperació inter-
nacional, que des d’aleshores no ha parat de 
funcionar. Una de les tasques principals és 
valorar i proposar quins projectes de coope-
ració al desenvolupament es cofinancen any 
a any des de l’ajuntament.

Les subvencions a projectes van comen-
çar amb convocatòria anual de l’ajuntament 
i aviat es van veure les dificultats que com-
portava per fer-ne el seguiment i les justifi-
cacions dels projectes, executats en països 

del sud global. El 2011, la comissió va decidir 
subvencionar els projectes a través del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, 
organització formada per ajuntaments, di-
putacions, consells comarcals i mancomu-
nitats catalanes.

El fons, que va ésser reconegut com a 
entitat d’utilitat pública el 2002 pel consell 
de ministres, disposa d’un equip tècnic, tant 
a Catalunya com sobre el terreny, que fa el 
seguiment i les avaluacions dels projectes i 
garanteix la bona execució de les subvenci-
ons que s’hi destinen.

Projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament
Un projecte és un instrument de planificació 
de processos ja existents i en execució. 

Tradicionalment, el cor del projecte ha 
estat la matriu de marc lògic, que és l’eina fo-
namental de planificació. Permet sintetitzar 
els components del disseny de la intervenció 
i vincular-los entre si de manera coherent 
i visual. Els indicadors hi juguen un paper 
clau, perquè serveix, alhora, de full de ruta 
en l’execució, el seguiment i l’avaluació del 

projecte. Disposa d’objectius, resultats es-
perats i activitats que segueixen una lògica 
vertical, és a dir, si es compleixen les acti-
vitats s’obtindran els resultats, i d’aquests 
els objectius, etc. I una lògica horitzontal, 
perquè cada objectiu i resultat té indicadors 
i fonts de verificació.

Un bon projecte de cooperació s’ha de 
basar en l’enfocament de gènere i en els 
drets humans, que segons les Nacions Uni-
des és un marc conceptual per al procés de 
desenvolupament humà que, des del punt de 
vista normatiu, es basa en les normes inter-
nacionals de drets humans i, des del punt 
de vista operacional, s’orienta a la promo-
ció i protecció d’aquests drets. Té el propòsit 
d’analitzar les desigualtats que es troben al 
centre dels problemes de desenvolupament 
i corregir les pràctiques discriminatòries 
i l’injust repartiment de poder, recursos i 
oportunitats que obstaculitzen el progrés en 
matèria de desenvolupament. Per això cal 
identificar quines persones són les titulars 
d’aquests drets i quines persones i institu-
cions són titulars d’obligacions i de respon-
sabilitats. D’aquesta manera, i com apunta 
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l’Institut de Drets Humans de Catalunya, tot 
projecte de cooperació al desenvolupament 
ha de tenir com a marc, mitjà i fi la promoció 
i protecció dels drets humans.

Algunes veus apunten cap a l’enfocament 
de la teoria del canvi com a nova metodolo-
gia més adaptada a la realitat, perquè és més 
flexible i permet més possibilitats. Es tracta 
d’una planificació basada en mecanismes i 
en l’avaluació de l’impacte com a eix central. 
Serveix per determinar la situació actual en 
termes de necessitats i oportunitats amb 
un objectiu final, que és la situació que es 
pretén assolir i quines són les estratègies 
que s’han de seguir per assolir-ho. Aquest 
enfocament estableix les dades que cal re-
collir i com s’han d’analitzar, és a dir, com 
s’ha d’impulsar el canvi. Té una lògica de 
causa-efecte, és a dir, explica com les activi-

tats produeixen resultats que contribueixen 
a aconseguir impactes finals previstos.  És 
un sistema més flexible que l’enfocament de 
marc lògic, en què no hi ha un únic model a 
seguir, sinó que és més adaptable a la diver-
sitat existent a la realitat.

Procés de valoració, seguiment i justifica-
ció de projectes
Cada any, els membres de la comissió de 
cooperació tenim una cita amb la valoració 
de projectes de cooperació al desenvolupa-
ment. El sistema és el més objectiu i metò-
dic possible. Es demana la llista de projectes 
aprovats per l’assemblea de socis anual del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment i es fa una preselecció basada en crite-
ris consensuats per tots els membres de la 

comissió. Aquests són: l’ONGD que presenta 
el projecte ha de tenir representació a Cata-
lunya, per poder ser convidada a la festa de 
la cooperació de les Mirades al Món d’Alella; 
s’ha de tractar d’una ONGD que presenta el 
projecte i no les Nacions Unides o uns altres 
organismes internacionals, perquè es consi-
dera que tenen accés a grans quantitats de 
fons i l’aportació de l’ajuntament pot resul-
tar més útil en ONGD petites i mitjanes; que 
no es tracti d’un agermanament, per motius 
similars al punt anterior, perquè s’estableix 
una relació més consolidada entre el muni-
cipi del nord i del sud que s’agermanen; i, 
finalment, que es tracti de projectes de co-
operació al desenvolupament, perquè la co-
missió va decidir no subvencionar projectes 
d’acció humanitària, és a dir, d’emergències, 
perquè també tenen més fàcil l’accés a finan-
çament d’institucions, governs i organismes 
internacionals.

Un cop feta la preselecció es passa a re-
partir els projectes amb tota la seva infor-
mació (projecte tècnic, pressupostos, anne-
xos, etc.), de tal manera que cada projecte 
és revisat per tres membres de la comissió 
i cada membre valora almenys tres projec-
tes. Això es fa a través d’una graella que hem 
anat consensuant i millorant any a any, on 
es puntuen diferents ítems amb un màxim 
total de 40 punts. En sessió conjunta es de-
bat cada projecte i les persones que l’han 
valorat l’expliquen 
i el puntuen, essent 
la puntuació final la 
suma de les tres, i on 
la resta poden pre-
guntar i aportar opi-
nions. Creiem que, 
d’aquesta manera, 
la valoració és més 
justa i objectiva. 

Quan s’han fet 
totes les valoraci-
ons, s’endrecen els 
projectes de més 
puntuació a menys i 
se subvencionen els 
que han sortit més 

ben puntuats. I seran aquests projectes els 
que es mostraran a la plaça de l’Ajuntament 
el dia de la Festa de la Cooperació a les jorna-
des Mirades al Món, on amb representants de 
les ONGD es donen a conèixer a la ciutadania 
de la manera més pròxima possible. A banda, 
es publiquen a la web i al full municipal.

Cada any, la comissió de cooperació rep 
formació per anar millorant la seva tasca. 
Molta d’aquesta formació persegueix mi-
llorar el coneixement per poder valorar els 
projectes de cooperació amb la màxima ob-
jectivitat i expertesa. Així, s’han fet formaci-
ons sobre la manera de valorar projectes de 
cooperació al desenvolupament i d’altres de 
més específiques, com per exemple valorar 
la incorporació de la perspectiva de gènere i 
l’enfocament basat en drets humans, valorar 
la incorporació dels Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible i l’Agenda 2030 als pro-
jectes de cooperació…

Mapa de projectes
Enguany, l’ajuntament ha creat un mapa in-
teractiu a la web municipal on es pot trobar 
tota la informació important dels projectes 
de cooperació que s’han subvencionat des 
d’Alella. L’objectiu ha estat acostar a la ciu-
tadania la tasca que es fa en cooperació i fer 
un exercici de més transparència per poder 
visibilitzar de manera més fàcil i atractiva 
on es destina el pressupost de cooperació.

Al mapa es mostren els projectes subven-
cionats des del 2007 fins al 2020, i aviat s’hi 
afegiran els projectes subvencionats el 2021. 
En aquests anys s’han destinat un total de 
529.229 euros en 93 aportacions repartides 
entre 61 projectes, distribuïts per 21 països 
de l’Àfrica, Amèrica i l’Àsia: el Senegal, Mali, 
Camerun, Nicaragua, Moçambic, el Nepal, 
Bolívia, Guatemala, Haití, l’Índia, Hondu-
res, Algèria, Gàmbia, Benín, Burkina Faso, 
la República Dominicana, Mèxic, el Sàhara 
Occidental, l’Equador, Colòmbia i el Perú. 

Us animem a donar-hi un cop d’ull: 
www.alella.cat/mapacooperacio
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L’AJUNTAMENT HA CREAT UN 
MAPA INTERACTIU ON ES POT 
TROBAR TOTA LA INFORMA-
CIÓ IMPORTANT DELS PRO-
JECTES DE COOPERACIÓ QUE 
HA SUBVENCIONAT


