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ESTRATÈGIA D’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 

DE LA FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA 

El present document recull la visió i forma d'entendre l'Educació pel Desenvolupament dins la Fundació 

Plataforma Educativa. És fruit d'un debat on hi han participat tots els membres de l’Organització, arrel 

del treball que el grup d’entitats realitza en l’àmbit de la cooperació internacional des de l’any 2006.  

És una reflexió que s'emmarca en el Pla estratègic de l'entitat 2018-2020 i que suposa un pas endavant 

en l’aposta ferma de l’entitat vers el Desenvolupament en totes les seves vessants. 

El nostre interès és col·laborar en la formació de ciutadans i ciutadanes responsables, dotant-los de 

competències perquè portin a terme accions transformadores en pro del desenvolupament humà 

sostenible. Un desenvolupament en el qual tots i totes estem implicats.  

Què entem com a EPD? 

Per Plataforma Educativa, l’EPD és un instrument clau per contribuir a la substitució progressiva de 

l’ajuda a la cooperació al desenvolupament  del Nord cap al Sud, per la consecució  d’unes polítiques 

globals, integrals i generalitzades de lluita contra la desigualtat i la pobresa a tot el món . 

L'Educació per al Desenvolupament s'ha d'entendre com un procés per generar consciències crítiques, 

establir compromisos reals entre les persones, tenir com a meta final la creació d’una ciutadania (a tot 

el món) compromesa amb la cooperació, on les necessitats i problemàtiques de les persones siguin la 

clau alhora de prendre decisions  de caire econòmic o polític.   

Els projectes de cooperació sobre el terreny alleugereixen situacions problemàtiques urgents i treballen 

per la lluita ciutadana per la defensa dels drets humans als països del sud, però sabem que no resolen 

les causes estructurals generadores d’injustícia i violència. Sabedors d’això, pretenem a través de la 

nostra estratègia d’EPD, promoure i generar una educació en valors positius, un intercanvi de 

coneixements i aprenentatges entre diferents realitats i així posar el nostre gra de sorra per una 

transformació real d’una comunitat global profundament desigual.  

Actualment està àmpliament acceptat que l'EpD engloba quatre dimensions: Sensibilització, Formació, 

Incidència política i Investigació: 

1. La Sensibilització a Plataforma Educativa (ACCIONS A CURT TERMINI) 

Com a primer pas per a la conscienciació de la societat catalana, proposem el coneixement 

directe d’altres cultures i maneres de percebre el món. És per aquest motiu que comptem amb 

el projecte Chajinel 1 -  

                                           
1 Chajinel: idioma maya kitché: “el/la que té cura dels altres”  
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ESTADES DE NUTRICIÓ I SALUT, iniciativa lligada al projecte de Cooperació sobre el terreny 

“Infància en Risc” dedicat a la Nutrició Infantil al departament de Totonicapan de Guatemala. 

La proposta consisteix en l’estada durant 3 mesos d’una infermera/nutricionista a  la ciutat de 

Girona. Durant aquest temps, la professional Guatemalenca (normalment d’ètnia indígena i amb 

àmplia experiència empírica) es relaciona activament a través de xerrades, formacions i trobades 

formals i informals amb els professionals del camp de la nutrició i l’atenció a la primera infància 

a Girona. Per fer-ho possible, comptem amb la col·laboració de la Universitat de Girona (Facultat 

d’infermeria) i amb l’entesa amb l’hospital Josep Trueta de Girona.   

D’igual manera durant els anys 2013–2017, hem establert unes jornades d’intercanvi anuals 

entre el projecte que desenvolupament al Marroc (Incuba Fez, joves emprenedors/es) i la societat 

gironina vinculada a la cooperació internacional, especialment amb la Universitat de Girona 

(Facultat de ciències Econòmiques) i els representants públics i privats de la ciutat. Aquest 

intercanvi professional ha creat sinèrgies importants entre els dos territoris i ha aconseguit una 

fita destacable: Traspassar el projecte íntegrament a mans del govern Marroquí, fent seva la 

iniciativa i comptant amb el seu propi finançament per fer-lo possible, després de 4 anys de 

treball conjunt.  

2. L’Educació/Formació (ACCIÓ A MIG TERMINI) 

La formació és clau per adquirir nous coneixements i habilitats, així com fomentar els valors 

humans compartits entre diferents realitats socials i culturals. És per aquest motiu que comptem 

amb el conveni de pràctiques entre la Facultat d’Infermeria de la UdG i l’hospital departamental 

de Totonicapan (Hospital públic de referència). L’estudiant catalana es trasllada durant 4 mesos, 

sota l’acompanyament i la supervisió de la nostra contrapart sobre el terreny, per tal de formar-

se i col·laborar activament en la tasca que es desenvolupa a l’hospital a la unitat de pediatria, 

especialment en l’espai d’atenció a l’infant  desnodrit i/o prematur.  

D’igual manera, el treball conjunt entre la Universitat de Fez, eix central del nostre projecte Incuba 

Fez Joves Emprenedors, i la Universitat de Girona, s’emmarca en aquesta línia. Es va poder 

establir un projecte ERASMUS  d’intercanvi d’alumnes i professors per tal de treballar en la línia 

de la Economia Social i Solidària i la potenciació de l’Emprenedoria dels joves més vulnerables 

(especialment dones) de la ciutat de FEZ (Marroc). 

3. La incidència Política/mobilització social 

Considerem que el moviment social és imprescindible pel canvi real en la presa de decisions dels 

titulars d’obligació als països tant del Sud, com del Nord. Com a organització compromesa en el 

desenvolupament humà sostenible hem de poder plantejar alternatives i això només és possible 

si unim esforços amb el teixit associatiu del país, mitjançant una participació activa en les 

coordinadores, moviments associatius i actes de defensa dels drets humans que promouen una 
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cultura de pau, entesa i solidaritat. És per aquest motiu que som representants de la 

coordinadora d’ONG’s de Girona i comarques al consell municipal de cooperació i solidaritat de 

la ciutat i conduïm el càrrec de Tresoreria a la junta de la coordinadora. D’igual manera, l’equip 

de la Fundació formen part de les comissions, activitats i trobades que es realitzen en aquest 

sentit, essent promotors i participants dels actes.  

4. Investigació 

Tenim previst treballar en aquesta línia en un futur proper, donat que l’única manera de plantejar 

alternatives sostenibles i analitzar els problemes que sorgeixen alhora de garantir un 

desenvolupament òptim de tota la societat, requereix un estudi en profunditat, amb la implicació 

dels titulars de dret i d’obligació, que faci possible un canvi real. Estem obrint vies de col·laboració 

en Recerca col·laborativa amb Mèxic, centrat en l’atenció als infants més vulnerables, i d’igual 

manera, promovem la investigació en el camp de l’Orientació i d’inserció laboral de col·lectius 

especialment difícils d’ocupar laboralment, com són els ex-combatents Colombians, víctimes de 

la guerra interna que ha assolit el país durant tants anys. Aquesta línia d’investigació es troba en 

procés de formulació i creació conjuntament amb les contraparts i organitzacions del territori i 

esperem obtenir resultats en els propers mesos.      

 

L’EPD és un treball necessari moral i intel.lectual vers els seus protagonistes; la població exclosa i 

vulnerable emmarcada dins un context global. Des de la nostra entitat fem especial incidència als nostres 

projectes en el col·lectiu dona, d’escassos recursos econòmics i de procedència cultural d’ètnia 

minoritària, degut a la triple discriminació que pateix des de temps immemorials I com a transmissora 

de cultura, coneixement i educació als seus fills, donem especial importància a l’educació i formació de 

la dona, amb talents personals i esperit emprenedor. 

 


