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Estabilitat a la Conselleria per a desplegar i consolidar una autèntica  política 
pública de cooperació i justícia global de país. 

L’única manera de portar a terme una política eficaç i d’alt nivell és partir d’acords amplis 
i de país que permetin una planificació de mig i llarg termini. Des des del 2016, any de 
creació de la conselleria d’Exteriors, la Conselleria ha tingut fins sis responsables al 
capdavant. Una mirada retroactiva ens permet afirmar que les continues 
reinterpretacions i cops de volant han suposat un llast que no ens podem permetre en les
nostres relacions internacionals amb els diferents agents amb què col·laborem. Les 
entitats i institucions catalanes han de generar confiança per portar a terme els diferents 
programes socials i de defensa de drets que impulsem arreu. 

L’elaboració del nou Pla Director de Cooperació 2023-2026 de manera concertada i 
consensuada amb el sector, que estigui a l’alçada dels reptes globals en els que estem 
immerses i en el que s’hi puguin reconèixer tots els actors de la cooperació catalana. 

La federació demana que es consideren les   10 línies mestres   que ha elaborat que es 
poden resumir en: la definició d’una priorització geogràfica i sectorial que tingui en 
compte les capacitats i experiència del teixit associatiu de la cooperació catalana; la 
necessitat d’aprofundir en la idea d’una cooperació internacional feminista; disposar de 
dues estratègies sectorials específiques d’Educació per al Desenvolupament i de 
Construcció de Pau; i actuar de manera decidida en la “desburocratització” dels 
procediments administratius en pro de l’eficàcia i l’eficiència del treball de pau, 
cooperació i drets humans.  

La presentació i aprovació dels pressupostos per al 2023. 
La federació defensa que només amb uns nous pressupostos serà possible l’augment 
necessari per recuperar el compromís pressupostari del Govern català per assolir el 
0,7% l’any 2030, mandat adoptat per la comunitat internacional i que ja va assumir ERC
el maig de 2019, quan qui ostentava aquesta conselleria era el Conseller Alfred Bosch: 
assolir aquest compromís de manera gradual implicaria una pujada mitjana aproximada 
de 25 milions anuals fins el 2030. 



Alhora, es demana que el Govern dediqui el 50% dels recursos de l’Ajut Oficial a actors
no governamentals, de manera coherent amb el paper fonamental i el valor afegit que la
Llei de cooperació catalana reconeix a la societat civil en el desplegament de la política 
pública de cooperació, i que es destini un mínim del 25% de l’AOD a accions de caire 
educatiu (en sentit ampli), per tal de sensibilitzar i formar la ciutadania catalana en la 
necessitat i la urgència de revertir les causes que provoquen les injustícies i desigualtats 
al món.

Posada en marxa del Centre Català d’Empresa i Drets Humans sense retards, com a 
eina política fonamental per a la coherència de polítiques del Govern. Després d’haver 
superat tots els tràmits previs i l’acord de la gran majoria de forces parlamentàries, es 
demana que el pressupost del 2023 ja contempli una partida pressupostària destinada a 
la creació del Centre, ja que segons el previst, la seva aprovació definitiva pel Ple del 
Parlament serà durant la primavera del 2023.

Reforma de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament-ACCD. El 2023 
farà 20 anys de la creació de l’ACCD. La federació creu que una política ambiciosa de 
país demanda gestionar més recursos, i un organisme públic capaç d’innovar en 
discursos, instruments i línies de treball, i de garantir una política pública de justícia 
global més transversal, de qualitat, eficaç i eficient, i a  l’alçada dels reptes globals 
actuals.


