
La cooperació internacional actualment va més enllà del concepte clàssic d’ajut al desenvolupament, i respon més a 
les relacions entre actors públics i privats que de forma coordinada emprenen accions que faciliten la promoció 
econòmica i les relacions internacionals. 
 

En aquest context la preparació i presentació de projectes al conjunt dels actors que conformen el sistema de 
cooperació internacional, requereix d’un coneixement previ de les diferents fórmules de finançament, dels mateixos 
actors que intervenen, així com dels mètodes més comuns per planificar i gestionar projectes, com per exemple 
l’anomenat Marc Lògic. 
 

Les persones que facin el curs adquiriran eines que permeten i faciliten la interacció amb el sistema de cooperació 
internacional ja sigui com a consultors, com professionals en ONGs, o com a personal tècnic que treballa o vol 
treballar en alguns dels organismes que en formen part.  

I. Entendre el sistema de cooperació internacional: 
context i actors 
 

Presentació del context i els actors de la cooperació 
internacional · Principals organismes internacionals: 
Nacions Unides, Banc Mundial,  Unió Europea · Els 
organismes bilaterals, la societat civil i els emprenedors 
socials· El rol de les autoritats locals i la cooperació 
descentralitzada · El rol dels actors privats: ONG i 
empreses 

II. Interactuar en el sistema de cooperació 
internacional: mètodes de treball, finançament i 
habilitats personals  
 

Sistemes de licitacions i subvencions als organismes 
internacionals · El sistema del Marc Lògic · Metodologies 
per a treballar en projectes de cooperació internacional: 
participació i lideratge · Habilitats personals per 
interactuar amb el sistema de cooperació · Oportunitats 
de treball associades 

PROGRAMA 

COORDINACIÓ I EQUIP DOCENT 

Pax Dettoni (coord.). Consultora internacional experta en microfinances i aliances públic-privades, i en 
Responsabilitat Social Empresarial. 
Carla Canal. Tècnica de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Generalitat de Catalunya. 
Carla Cors. Experta en cooperació descentralitzada.  
Eduardo Jiménez. Consultor expert en licitacions públiques internacionals. 
Sophie Robin. Consultora i sòcia fundadora de Stone Soup Consulting. 
Isidre Sala. Gerent de Cooperació Internacional a ACC1Ó. Generalitat de Catalunya. 
Beatriz Sanz. Consultora internacional experta en programes socioeconòmics i d’enfortiment institucional . 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a · Barcelona 
Tel. 932 414 122  
formacio@colpis.cat 

Inscripcions a través de la web www.colpis.cat  
Data límit de matriculació: fins el 10 de febrer 
 
Preus matrícula: 400 € (col·legiats) · 550 € (altres) 

INSCRIPCIONS I PREUS 

Del 17/02 al 17/03 de 2012 
Divendres de 16.30 a 20.30 hores i 
Dissabtes de 09.30 a 13.30 hores 

CURS 
CONSULTORIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL: Actors i mètodes de treball 
- 40 hores -  


