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Introducció
A mitjans del 2006, un grup de tècnics i tècniques de diferents
organitzacions no governamentals catalanes decidim formalitzar un
fòrum de reflexió entorn a la cooperació i al desenvolupament sota
el nom de El Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i
Desenvolupament (El Col·lectiu).
El Col·lectiu està, així, format per un grup de persones actives en
els àmbits de la cooperació internacional i la intervenció social
preocupats per la imposició creixent de models i pràctiques
assistencials i despolititzats en la promoció del desenvolupament.
Veiem, amb inquietud, com triomfen en el nostre àmbit de treball
eufemismes de tota mena: no es pot parlar de capitalisme, sinó
només de pobresa; al feminisme cal anomenar-lo gènere; a
l'opressió, falta de capacitats; i un llarg etcètera, que ens priva de
conceptes, de vocabulari i d'eines per entendre la realitat en la qual
treballem. En El Col·lectiu considerem que el triomf dels
eufemismes no és una casualitat ni és gratuït, sinó que respon a la
voluntat de desarmar qualsevol càrrega política de transformació
social present en les intervencions de desenvolupament. El discurs
omnipresent de lluita contra la pobresa, per exemple, rares
vegades s'acompanya d'una adequada teoria explicativa que
permeti prendre en consideració les desiguals relacions de poder
que la generen. Es torna llavors necessari i urgent recuperar la
càrrega ideològica que permeti enfocar el treball cap a les causes
de la pobresa i anar armant alternatives al model que la reprodueix
i consolida.
D'altra banda, a El Col·lectiu també ens uneix un interès comú
relatiu a les eines de treball i a les formes d'intervenció que
caracteritzen la promoció del desenvolupament. Perquè repolititzar
el discurs no és suficient; també cal repolititzar les nostres
pràctiques i amb elles els instruments que utilitzem. La reflexió
sobre les tècniques pròpies als nostres àmbits de treball implica
tornar-los càrrega ideològica, però també aprofundir seriosament
en el seu coneixement i en la reflexió que permeti millorar la
qualitat de les intervencions. El desconeixement en els aspectes
tècnics també impedeix avançar. Serveixi d'exemple el cas del
marc lògic: s'estén la seva crítica, però no sempre a partir d'un
coneixement profund de l'eina.
Des d'aquesta doble perspectiva, El Col·lectiu intenta treballar per a
la millora de la qualitat en la cooperació al desenvolupament i la
intervenció social.
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Activitats realitzades
un membre del Col·lectiu va parlar
o

2006-2007: Disseny y gestió del

sobre el tema “¡Avancem cap a la

portal web Debats sobre

democràcia participativa!” (17 de

desenvolupament, (www.portal-

maig).

dbts.org) dedicat a la cooperació al

o

de la Setmana d’Acció Global contra
el Deute (octubre de 2007)

difonent estudis relacionats tant

conjuntament amb un ampli grup d’

amb eines i metodologies como

organitzacions i moviments socials

amb propostes d’intervenció i

que integren la Campanya Qui deu

estratègies de treball

a qui? (www.quiendebeaquien.org).

Des de març de 2007: Incorporació

El Col·lectiu es va integrar en la

del Col·lectiu en l’Entesa pel

preparació de la Setmana, tant en

decreixement

els aspectes logístics, como de

(www.decreixement.net) i

definició de continguts i en la

participació en les diferents

realització de conferències
o

Octubre-Novembre de 2007:

divulgar el decreixement a

Participació en el curs (crèdits de

Catalunya

lliure elecció) a la Universitat de

Març-Abril de 2007: Participació en

Barcelona organitzat per Món 3 i el

unes Jornades de Formació sobre

Col·lectiu Quilombo: ”El canvi

cooperació al desenvolupament

climàtic: ¿què es cou?” (sessió

destinades als membres de la

sobre decreixement)

Comissió Dindori de Cooperació

o

Maig-Octubre de 2007: organització

diferents aspectes de la cooperació,

activitats organitzades per a

o

o

desenvolupament. El portal analitza

o

Novembre-Desmbre de 2007:

Internacional de Vilassar de Dalt

Participació en el curs (crèdits de

(responsable de la gestió del

lliure elecció) a la Universitat de

pressupost municipal de cooperació

Barcelona organitzat per Món 3 i

internacional)

l’Observatori del Deute en la

Abril-maig de 2007: Participació en

Globalització: “Dels

dues Xerrades públiques de debat

agrocombustibles als bionegocis”

sobre participació ciutadana. La

(sessió sobre decreixement)

primera en Molins de Rei, l’11 de

o

Novembre-Desembre de 2007:

abril, on el Col·lectiu va fer una

Gravació i edició en vídeo d’una

intervenció sobre el tema “La

entrevista sobre feminisme en la

participació ciutadana en les noves

cooperació internacional a dos

condicions socials”. La segona a

expertes amb una llarga trajectòria

Martorell, el 17 de maig, en la qual

en l’àmbit de la defensa dels drets
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de les dones en la cooperació: Clara

o

2006-2007: Publicació de diversos

Murguialday (País Basc) i María

articles d’anàlisi sobre temàtiques

Teresa Blandón (Nicaragua).

de cooperació internacional en

14 de desembre de 2007:
Participació en la Taula Rodona
organitzada pel SCI-Catalunya:
“Campanyes de sensibilització al
Nord: conseqüències al Sud. La
vinculació entre diferents
campanyes”, presentant l’
experiència de l’Entesa pel
Decreixement i del Col·lectiu

o

o
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Novembre - desembre de 2007:
participació en la preparació de 2
tallers del Fòrum Social Català: “Per
què és necessari el decreixement?”

diversos mitjans electrònics
(www.rebelion.org;
butlletí electrònic de ‘ Observatori
del Deute: www.odg.cat;
portal de CIDEAL sobre
codesenvolupament:
www.codesarrollo-cideal.org;
Portal de l’Entesa pel
Decreixement:
www.decreixement.net;
Butlletí de Canvi Climàtic editat per
Entrepobles de desembre de 2007:
www.pangea.org/epueblos; etc.)

i “L’alimentació quilomètrica –
petroaliments”
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Treball en Xarxa
El Col·lectiu participa activament en les següents xarxes:
o

El Col·lectiu pertany a l’Entesa pel decreixement des de la seva
creació, participant en les activitats realitzades en l’àmbit català per a
difondre les propostes i anàlisi del decreixement

o

El Col·lectiu pertany a la Plataforma d’organitzacions que integren la
Campanya Qui deu a Qui? i ha participat molt activament en l’
organització de la Setmana d’Acció Global contra el Deute (octubre de
2007)

o

El Col·lectiu està adherit i ha participat en el Fòrum Social Català
(FSCat)

Junta Directiva
La Junta Directiva de El Col·lectiu està integrada per les següents persones:
Carla Cors, presidenta
Giorgio Mosangini, secretari
Dirk Volkmar, tresorer
Jordi Gascón, vice-president
Nina González, vocal
Eloi Mayordomo, vocal
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Informació econòmica
El conjunt d’activitats realitzades per El Col·lectiu en els anys 2006-2007 es
va portar a terme mitjançant l’aportació de treball voluntari i de recursos
dels membres de l’associació. L’associació no ha gestionat cap subvenció
pública en el període.

INGRESSOS
Fons fundacional
Quotes socis/es i donacions
TOTAL INGRESSOS

Euros
400
360
760

%
52%
48%
100%

DESPESES
Despeses directes de projectes
Despeses indirectes i d’estructura
TOTAL DESPESES

Euros
710
50
760

%
93%
7%
100%
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