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MECANISMES FINANCERS FORA DE CONTROL?     

 

 

 
22 d’abril de 16:00 a 20:00 a la FCONGD al c / Tàpies, 1-3 Barcelona 
 

Taller de formació i debat adreçat a membres d’entitats, activistes de 

moviments de solidaritat internacional i experts i acadèmics en l'àmbit de la 
cooperació 

 
Des de l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) volem convidar-vos a 
participar al Taller "Mecanismes financers fora de control?" que celebrarem el proper 
dilluns 22 d'abril, entre les 16.00 i les 20.00 hores a la FCONGD. 
 
 Com ja sabeu, el juny de 2011 vam fer un primer taller-debat que vam anomenar 
COOPERACIÓ SA en què molts i moltes de vosaltres vau participar. Ja en aquell primer taller 
vam debatre sobre l'empresa com a agent de cooperació al desenvolupament, sobre el 
FONPRODE i els nous mecanismes de cooperació financera, així com de les Aliances Públic 
Privades per al Desenvolupament. Per acabar debatent sobre el paper que crèiem que havia de 

tenir l'empresa en les polítiques de cooperació. 
 
Aquell taller a més, ens va servir de punt de partida per posteriorment ampliar el nombre de 
mecanismes financers a investigar, tant a nivell de funcionament com de l'impacte real que 
provoquen sobre les economies i les poblacions dels països empobrits, receptors de les seves 
conseqüències. 
 
Per això des de l'ODG us proposem un nou taller, que té com a objectiu desenvolupar un debat 

sobre aquests mecanismes financers fora de control, amb l'objectiu final de construir una 
declaració o posicionament, que ens agradaria construir amb totes i tots els participants. I que 
a més, fos finalment presentada en societat, a finals de maig d'aquest mateix any, en una 
Trobada Internacional que celebraríem novament a Barcelona. 
 
Les temàtiques que us proposem treballar al taller amb vosaltres són: 
 

1. Ajuda Oficial al Desenvolupament i empreses en la Cooperació Internacional. 
2. Crèdit i desenvolupament 
3. La internacionalització de les empreses i l'ús de la Inversió Estrangera Directa. 

 

 
Metodologia del Taller 
 

Per facilitar els espais de debat, proposem aquesta vegada una metodologia una mica diferent 
a l'habitual. Començaríem el taller amb una exposició de 20 minuts de cada un dels temes, 
presentats per les persones de l'ODG que han treballat en les investigacions, plantejant l'estat 
de l'art. Per després, tenir una segona sessió d'hora i mitja, en la qual ens reuniríem en tres 
grups en paral·lel per debatre sobre cadascuna de les temàtiques. Per al final, en l'última hora 
de la tarda, fer una sessió final de retorn dels debats, tractant de trobar els punts que ens 
puguin dur a un posicionament comú. 
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Durant les següents setmanes des de l'ODG, us retornaríem les propostes realitzades en els 
diferents debats, per intentar anar construint aquest posicionament comú a presentar a la 
Trobada Internacional del mes de maig. 
 

Materials preparatoris 

 
En el següent enllaç us proporcionem tant les investigacions realitzades, com uns resums que 
poden ser molt pràctics perquè tingueu una idea més precisa dels mecanismes dels que volem 
debatre:http://bloc.odg.cat/?p=937  
 

Inscripcions 
 
Per qüestions de logística i espai, us agrairem molt que ens confirmeu per email la vostra 

participació a xarxa@odg.cat. 
Al mateix correu electrònic ens podeu fer arribar els dubtes o consultes que tingueu. 

Rebeu una cordial salutació, amb moltes ganes de compartir amb vosaltres aquest nou taller, 

  

Equip ODG 
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