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NOTA CONCEPTUAL 

CONTEXT 

L'objectiu del Fòrum DHG és compartir coneixements i experiències, i millorar la cooperació entre els 

donants i els organismes d'execució dels programes de desenvolupament de capacitats, i les 

organitzacions de recursos pertinents, com ara l'Associació Internacional d'Universitats, el Banc Mundial, 

la UNESCO, la AAU i altres. 

Inicialment, el DHG es va crear per a posar en pràctica la Declaració de París (2005), d’aquí el nom 

d’harmonització de donants. No obstant això, en la primera reunió, celebrada en Scheveningen al 2010, 

aquest objectiu va resultar ser poc realista, ja que la majoria dels programes de cooperació educativa 

tenien una política sòlida de beneficis recíprocs. Però la idea de tractar d’evitar el solapament d’activitats, 

i de trobar maneres de col·laborar entre si i de compartir coneixements i experiències, va constituir una 

base sòlida per a aquestes reunions anuals. La iniciativa de la primera reunió al 2009 va ser assumida per 

la Direcció d’Educació Superior i Competències de Noruega (HK-dir) i per Nuffic. 

El comitè organitzador del DHG de 2022 està format per representants de HK-dir (Ingvild Hope, Hilde 

Haaland-*Kramer i Hilde Granås Kjøstvedt) i OBREAL Global (Elizabeth Colucci, Nicolas Patrici, Ramon 

Torrent) com a organització amfitriona. Tota la comunicació amb els membres i els participants inscrits 

es realitzarà a través de OBREAL Global, que ha creat una pàgina web de l'esdeveniment. 

El lloc de celebració del Fòrum DHG canvia cada any. Les últimes 10 reunions van tenir lloc en 

Scheveningen, Bergen, Madrid, Bonn, Hèlsinki, Brussel·les, Viena, Estocolm, Copenhaguen i Londres. Al 

2021, el 11è Fòrum DHG va tenir lloc a Basilea (Suïssa). A causa del Covid-19, el Fòrum DHG es va 

organitzar l’any 2020, en un format que consistia en dos seminaris web. OBREAL Global, amb el suport 

d'altres organitzacions educatives i de recerca amb seu a Barcelona, s'ha ofert a acollir el fòrum de 2022 

a Barcelona, i vincular-lo a una important reunió de diàleg polític que facilitarà la participació de diversos 

socis internacionals de cooperació al desenvolupament d'Àfrica, Amèrica Llatina, l'Índia i el Sud-est 

Asiàtic. 

 



 

 

 

 

TEMA DEL 2022: CREANT ASSOCIACIONS RECÍPROQUES I MÚTUAMENT 

BENEFICIOSES PER A RESPONDRE ALS DESAFIAMENTS LOCALS I GLOBALS  

Un tema persistent i urgent en la cooperació al desenvolupament i en la col·laboració de l'educació 

superior i la recerca, en un sentit ampli, és el tema de les associacions mútuament beneficioses i 

sostenibles. Molts organismes de finançament han desenvolupat els seus models per a donar suport a les 

associacions que estructuren les accions de desenvolupament i demostren la motivació i el benefici, tant 

del Nord com del Sud. És més, en una enquesta realitzada per OBREAL Global als membres del DHG el 

gener de 2022, com aportació a la Cimera Unió Africana – Unió Europea, la majoria dels enquestats van 

afirmar que les principals prioritats de cara al futur serien: a) incorporar als socis del Sud de forma més 

sistemàtica en la programació, en l'establiment de prioritats i en l'avaluació de les accions de cooperació; 

i b) donar suport al desenvolupament d'associacions dinàmiques per a abordar els ODS. 

El fòrum de 2021 del DHG a Basilea va servir per examinar amb més profunditat alguns d'aquests models, 

i per a fer una pluja d'idees sobre cap a on podria i hauria d'anar la cooperació pel desenvolupament de 

l'educació superior d'aquí a 30 anys (tema de la sessió de clausura de l'últim fòrum). No obstant això, és 

evident la necessitat d’aprofundir en les modalitats i els mecanismes de finançament de les associacions 

mútuament beneficioses. En aquest sentit, els membres del DHG estarien disposats a involucrar els socis 

del Sud de forma més activa en aquesta conversa, i a integrar-los al Fòrum del DHG de forma sistemàtica, 

el qual ha estat difícil en el passat a causa de les limitacions de recursos. Al Fòrum de Barcelona de 2022, 

es proposa canviar el paradigma i organitzar l'esdeveniment conjuntament amb una activitat important 

de l'organització amfitriona, OBREAL Global, que permetrà la presència activa i física d'associacions 

d'educació superior i autoritats públiques representatives d'Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i l'Índia en 

particular. 

 

FORMAT 

El Fòrum DHG del 2022 es desenvoluparà durant dos dies i oferirà un format dinàmic i interactiu. També 

s’oferiran oportunitats per a visitar universitats i agències amb seu a Barcelona, un fòrum de diàleg 

interregional i programes culturals paral·lels. L’amfitrió també patrocinarà una recepció de benvinguda, 

un sopar i oferirà visites culturals i a la ciutat, que seran opcionals.   

Tingui en compte que també s'està elaborant un programa previ sobre el diàleg interregional Sud-Sud, amb 

especial atenció a Àfrica, Amèrica Llatina, el Carib i Europa. Els membres del DHG també estan convidats a 

aquest esdeveniment 

 

 

 

 

 

https://obsglob.org/dhgforum-2022

