JORNADES INTRODUCTÒRIES A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL –
CCD - UPC – 27.06.14 – TONI ROYO
ELS SISTEMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL, ESPANYOL I
CATALÀ
1 – Sistema internacional de cooperació, orígens
2 – L'Ajut Oficial al Desenvolupament, (AOD), tipus
3 – La nova arquitectura de l’ajut
4 - El panorama internacional de la cooperació, països OCDE, tendències
5 - Evolució de la política espanyola/catalana de cooperació de país receptor a donant
6 - Estructura institucional de la cooperació espanyola. Agents i sistema de cooperació.
7 – Evolució AOD espanyola
8 – L’AOD de les Comunitats Autònomes
9 – Els Agents dels sistema de cooperació catalana
11 – L'AOD de la Generalitat: Pla Director, Departaments, modalitats de cooperació.
12 – Els Consells municipals de cooperació
13 – Perfil de l’entitat catalana
14 – Què és una ONGD? Dinàmica de les causes de les desigualtats (quantitatives,
qualitatives) Tipus d’ONGD
15 – Situació actual de les polítiques de cooperació
16 – El valor afegit de les ONGD – claus de la construcció de la política de cooperació
17 – Reptes de futur – propostes
18 – Idees força per comunicació
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Pàgines web recomanades
www.aecid.es (Legislación de cooperación – Normas de cooperación internacional)
www.gencat.net/cooperacioexterior/cooperacio/ (Agència Cat. de Coop. al Desenv.)
www.bcn.cat/cooperacio (Ajunt. BCN)
www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament (Diputació de Barcelona)
www.congde.org (Coordinadora d’ONGD espanyoles, Madrid)
www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion (IUDC – Univ. Complutense de
Madrid)
www.odg.cat (Observatori del Deute en la Globalització)
www.omal.info/www/ (Observatorio de Multinacionales en América Latina)
www.hegoa.ehu.es (Instituto de Estudios de Desarrollo HEGOA)

