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29 de gener i 5 de febrer de 2010

INSCRIPCIÓ

GRATUÏTA,

PLACES

LIMITADES



Introducció a la concepció i gestió
de projectes de cooperació

Des del Consell de Cooperació Internacional de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona abordem una nova 
iniciativa  de formació orientada a millorar la qualitat 
de la cooperació que es duu a terme des dels municipis 
metropolitans.

Una eina eficaç que conjugui la teoria de la cooperació 
amb les diverses realitats i les  necessitats pràctiques 
dels  ajuntaments metropolitans. Volem analitzar 
les potencialitats dels municipis i el fet metropolità, 
el pas d’un projecte local a internacional, les línies 
estratègiques prioritàries,  partenariats, la planificació 
del projecte,  l’elaboració del pressupost i l’anàlisi
de viabilitat. Aquests són alguns dels aspectes
que tractarem durant les dues sessions de treball.

El taller va adreçat a tècnics i electes municipals que 
hagin començat a treballar o que Estiguin interessats 
en projectes de cooperació al desenvolupament i es 
realitzarà al llarg de dues sessions, el divendres 29
de gener i el 5 de febrer 2010 de 9h a 13.30 h, a la seu 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els tallers seran  impartits per Núria Camps, experta 
destacada en cooperació internacional, AmèricaCentral, 
municipalisme, actors descentralitzats i actors
i moviments socials. Va ser Gerent del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, entre 1987 i 2006. 
Des del 2006 fins al moment present és la directora 
d’AVALUA, un Servei d’Assessorament i Consultoria 
Externa Independent, de Cooperació Internacional, 
que impulsa processos de reflexió dels actors de la 
cooperació per tal de millorar-ne la qualitat.

Per arribar als objectius i per garantir un bon 
funcionament de la jornada, seria desitjable la 
participació a les dues sessions de formació.

Programa
dels tallers

29 de gener de 2010, de 09.00h a 13.30h 

Potencialitats de la cooperació metropolitana
• Potencialitats dels nostres municipis
• Potencialitats del fet metropolità
• Coherència amb les polítiques de cooperació
• Línies Estratègiques Prioritàries

La gestió del cicle de projecte
en cooperació internacional
• Gestió del cicle del projecte
• Enfocament de Marc Lògic
• Anàlisi de participació, de problemes,
  d’objectius i d’alternatives
• Matriu de Planificació

5 de febrer de 2010, de 09.00h a 13.30h

Presentació d’un cas hipotètic
Fase d’identificació
• Anàlisi de participació: Identificació
  de beneficiaris i afectats
• Anàlisi de problemes
• Anàlisi d’objectius
• Anàlisi d’alternatives
Fase de formulació
• Matriu de planificació
• Cronograma i pressupost
• Anàlisi de viabilitat


