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1. INTRODUCCIÓ 
 
Una de les funcions del Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional és 
aprovar un informe anual sobre la seva activitat. Aquest compromís és una 
oportunitat per reflexionar conjuntament sobre la idoneïtat del pla de treball que 
el Consell s’havia proposat executar durant  l’any i que va aprovar el Ple del dia 
28.03.2019, identificant aquells aspectes que en el futur caldrà reconduir o 
millorar.  
 
Aquest any 2019 s’ha donat la coincidència de quatre convocatòries diferents de 
processos electorals a l’Estat espanyol, un fet extraordinari que ha augmentat la 
incertesa que podíem tenir sobre com es veuria afectada la dinàmica i el 
funcionament del Consell pel fet de tractar-se d’un any de canvi de mandat 
municipal. A la pràctica, s’ha constatat que aquests fets han comportat un 
alentiment en l’execució del pla de treball i la impossibilitat d’abordar algunes de 
les accions que s’havien plantejat realitzar durant aquest any. Igualment la tasca 
d’incidència política del Consell mitjançant posicionaments o declaracions s’ha 
vist molt reduïda respecte a l’any 2018, tot i l’existència de greus conflictes i 
vulneracions dels drets humans arreu. 
 
En conjunt es considera que s’han treballat en la direcció que apuntava el Pla de 
Treball 2019 tot i que algunes accions han hagut de posposar-se, pels motius 
exposats, i  per això algun dels objectius específics no s’ha assolit completament. 
Al llarg del document s’informa en detall de l’avaluació dels objectius i les 
accions realitzades. 
 
Com a principal fita assolida aquest any destaca l’aprovació de la proposta del  
nou Reglament de Funcionament del Consell Municipal de Cooperació 
Internacional, primer per la Comissió Permanent del Consell (sessió de 
24.01.2019) i finalment pel seu Ple (sessió de 11.02.2019). Aquest text va ser 
aprovat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament (03.10.2019) i per la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció  
(20.11.2019) i en el moment de redactar aquesta memòria es troba pendent de 
presentació i d’aprovació pel Consell plenari municipal. 
 
La memòria del Consell és un document públic que es podrà consultar en el web 
del Consell (www.barcelona.cat/conselldecooperació) i es donarà a conèixer al 
Consell de Ciutat. 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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2. AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PLA DE TREBALL 2019 

 
OBJECTIU GENERAL 1 :  

 
1. Seguiment i orientació de la política de cooperació per a 
la justícia global de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

1.1. Conèixer l’execució del Pla Director de Cooperació per  la 
Justícia Global 2018-2021 i elaborar propostes de reconducció si 
escau. 
 
1.2. Conèixer els acords i les resolucions de l’Ajuntament en 
matèria de cooperació internacional, pau i drets humans. 
 
1.3. Conèixer la resolució de la convocatòria de subvencions per 
projectes de cooperació  i educació per a la justícia global i 
contribuir a la millora del seu procediment. 
 
1.4. Elaborar propostes d’acords o de resolucions sobre temes 
d’interès i/o de competència del Consell per a la consideració del  
Ple del Consell Municipal. 
 

Amb aquest conjunt d’objectius específics ens proposàvem augmentar la 
implicació del Consell en la política de cooperació per a la justícia global i 
enfortir la seva capacitat de seguiment i d’incidència en l’acció de govern en 
l’àmbit de la justícia global.  
 
Una de les accions previstes era elaborar un butlletí informatiu, 
conjuntament amb al Direcció de Relacions Internacionals, al que podrien 
subscriure’s els i les membres del Consell i que inclouria continguts 
relacionats amb aquests objectius. Donat que la distribució d’aquest butlletí 
ha quedat ajornada, en part degut al canvi organitzatiu que ha comportat el 
nou Govern municipal, la Comissió Permanent ha estat l’espai on hem 
compartit informació sobre l’execució del pla anual de la Direcció de Justícia 
Global i Cooperació Internacional, la convocatòria  de subvencions i les 
declaracions aprovades per l’Ajuntament, entre altres temes d’interès del 
Consell. 
 
Sobre la convocatòria municipal de subvencions per a projectes de 
cooperació i d’educació per a la justícia global, es va proposar crear un grup 
de treball per a treballar propostes de millora i d’articulació o coordinació 
amb altres convocatòries.  

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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El Grup de treball de subvencions i instruments de suport a ONG va estar 
integrat inicialment per: 
 

Aitor Urquiola  GRAIN 
Carles Requena  Pallassos sense Fronteres 
David Minoves  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Jordi Cortés   Direcció de Justícia Global i Coop. Internac. 
Luca Gervasoni  LaFed.cat.Vicepresident Consell 
Manel Rebordosa  LaFede.cat 
Miguel A. Castro  LaFede.cat 
Maria Monzó   Direcció de Justícia Global i Coop. Internac. 
Judit Salas   Direcció de Justícia Global i Coop. Internac. 
Tono Albareda  LaFede.cat 

 
Aquest grup va fer una única reunió, el 07.06.2019 en la que es va debatre 
sobre l’abast i la finalitat del grup de treball i es van definir dues tasques 
principals:   
 

a. Diagnosi: 
després de debatre’n l’abast, es considera que una diagnosi com a tal i 
amb els inputs de totes les ONG seria molt laboriosa. S’aposta per un 
document fet per LaFede.cat que aprofundeixi i detalli els principals 
problemes amb què es troba el sector. Aquest document de LaFede.cat 
encara no s’ha presentat al Grup de treball i sembla que ho estan 
treballant en un grup creat a LaFede.cat. 
 

b. Estudi comparatiu: 
comparativa internacional i a nivell d’Estat espanyol sobre altres 
instruments de transferència de fons a les ONG.  

 
Un dels resultats del grup de treball podrà ser un seminari o trobada on es 
plantegin resultats de l’estudi i on hi participin altres administracions i 
entitats. 
 
Pel que fa al darrer objectiu específic 1.4, no s’ha assolit donat que no s’ha 
generat cap proposta d’acord o de declaració sobre temes d’interès i/o de 
competència del Consell per sotmetre al Ple del Consell Municipal.  
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OBJECTIU GENERAL 2 : 

 
2. Fomentar la justícia global i promoure el compromís de la 
ciutadania de Barcelona en la defensa i protecció dels drets 
humans, la pau i la solidaritat internacional 

  
2.1. Identificar les situacions de vulneració dels drets humans al 
món i pronunciar-se conjuntament per contribuir al seu 
coneixement, denúncia i eliminació de les seves causes. 
 
2.2. Compartir informació sobre les campanyes impulsades per les 
diferents organitzacions membres del Consell i donar-hi visibilitat. 
 
2.3. Continuar la tasca del grup de treball de coherència de 
polítiques públiques. 
 
2.4. Augmentar la difusió sobre el Consell i la seva interacció amb 
la ciutadania. 
 

 
Com ja hem apuntat a la introducció d’aquesta memòria, enguany la 
incidència política i l’acció de denúncia del Consell ha disminuït respecte a 
l’any anterior, i durant 2019 va aprovar un posicionament, el 29 de gener 
de 2019, arran de la denegació per part del Govern israelià del permís per 
entrar a la Franja de Gaza a la delegació de l'Ajuntament de Barcelona i 
organitzacions socials. S’havien proposat altres temes a la Comissió 
Permanent però finalment no van donar lloc a cap proposta de declaració. 
 
En el marc de la Permanent s’ha compartit informació sobre les campanyes 
impulsades per les entitats membres, com p.ex. No serveix de res, si no és 
Justícia global de LaFede.cat, però no ha estat de forma sistemàtica doncs 
en general no es considera que la funció del Consell sigui difondre la 
informació sobre les activitats de les entitats membres que, per altra 
banda, ja tenen canals de comunicació propis i més adients. Per la mateixa 
raó no s’han generat oportunitats de col·laboració entre entitats en 
aquestes campanyes, en el marc del Consell. 
 
 
 
 
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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El Grup de treball de Coherència de Polítiques, iniciat en 2018, ha 
realitzat tres activitats* al llarg d’aquest any: 
 

- Reunió del grup de treball (20 març 2019): presentació i debat de les 
diferents entitats que treballen en temes de coherència, compra 
pública o temàtiques similars. Hi van assistir 11 persones. 

 
- Presentació de la primera versió de l’estudi : “Anàlisi dels impactes 

a l’exterior dels menjadors públics de Barcelona: centres d’educació 
infantil i primària” (2 abril 2019). Hi van assistir 15 persones. 

 
- Presentació de l’estudi: “La contractació pública de l'Ajuntament de 

Barcelona, una anàlisi de responsabilitat extraterritorial, vulneració 
dels drets humans i del medi ambient en el sud global” (30 setembre 
2019). Hi van assistir 32 persones.           

 
La previsió per a 2020 és mantenir aquest grup de treball doncs està 
resultant un espai molt útil per obrir camí en la coherència de polítiques a 
l’Ajuntament, vinculant cada cop més representants de diferents 
departaments municipals, altres administracions i empreses a la compra 
pública responsable amb impacte exterior. 
 
 
Pel que fa a l’objectiu d’augmentar la difusió sobre el Consell i la seva 
interacció amb la ciutadania, s’han mantingut actualitzats els continguts 
del web del Consell: s’han publicat totes els actes-resum de les reunions 
dels seus òrgans de govern i s’han difós les accions més rellevants a través 
de les notícies que s’han publicat en la pàgina d’inici del web. A més, el 
Pla de Treball 2019 del Consell contemplava la creació d’un apartat dedicat 
al Consell dins la plataforma digital Decidim Barcelona que podria 
contribuir a augmentar el coneixement del Consell entre la ciutadania i 
també fer possible que les persones interessades amb els temes que 
tractem poguessin expressar les seves opinions i suggeriments. Aquesta 
iniciativa  ha hagut d’ajornar-se perquè, per un problema d’agenda, durant 
l’any 2019 no s’ha pogut organitzar la formació en l’ús del Decidim 
Barcelona per a les persones membres de la Permanent. 
 
 
 
 
 
* v. llistat organitzacions assistents en Annexos 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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OBJECTIU GENERAL 3 : 
 
3. Establir sinèrgies i complementarietats entre entitats i 

consells que treballin en l’àmbit de la justícia global 
 

3.1. Millorar el coneixement mutu de les organitzacions membres 
del Consell. 
 
3.2. Compartir el coneixement i les diagnosis sobre la conjuntura 
sociopolítica, les vulneracions de DDHH i les situacions d’emergència 
en diferents regions del món, entre els actors de la cooperació 
presents a la ciutat. 
 
3.3. Augmentar les relacions i  els intercanvis del Consell amb 
altres consells de participació sectorial o territorial. 
 
3.4. Millorar el coneixement que te el Consell sobre el sector de 
les ONGs. 
 
3.5. Reflexionar i aprofundir en el tema d’universitats i 
cooperació.  

 
 
Fruit de l’avaluació dels resultats del Pla de Treball 2019 que va fer la 
Comissió Permanent del Consell, es va considerar que el Consell no és 
principalment un espai per a la difusió de les activitats de les entitats, com 
ja hem comentat anteriorment,  i és per això que no s’ha dut a terme cap 
nova activitat o mesura per incrementar la informació sobre les entitats 
membres. Amb tot, s’ha de tenir en compte que les entitats membres 
tenen capacitat suficient per a comunicar i informar de les seves activitats 
i, a més, coincideixen en altres espais de coordinació i plataformes. 
 
 
En la vessant del coneixement i seguint el fil de la dinàmica iniciada l’any 
2018, es va organitzar, conjuntament amb el CIDOB, un seminari sobre les 
ciutats llatinoamericanes. El seminari va ser concebut com un espai de 
diàleg entre experts/es i representants d’organitzacions amb una forta 
trajectòria i presència a Amèrica Llatina.  
 
 
 
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat


 Consell Municipal de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament 
Carrer Avinyó, 15 planta 4a 
Tel. +34 934 132074 
08002 Barcelona  
e-mail: consellcooperacio@bcn.cat 
 
 

9 
 

 
 
La seva finalitat va ser actualitzar el coneixement i la informació sobre la 
regió disponible a la nostra ciutat i contribuir a orientar les polítiques de 
cooperació impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, amb un doble 
objectiu:  
 

I. Exposar con es manifesten les iniquitats en el context 
llatinoamericà, tot posant l’èmfasi en les desigualtats i en algunes 
de les principals fórmules per combatre-les a Brasil, Equador o 
Colòmbia, entre d’altres països. 

 
II. Analitzar el paper de les ciutats com a destí, origen i trànsit dels 

processos creixents d’expulsió que viu el continent, les accions que 
han desenvolupat i els casos de bones pràctiques especialment a la 
frontera entre Mèxic i els Estats Units i entre Veneçuela i Colòmbia. 

 
Per abordar aquests qüestions es van organitzar dues sessions, els dies 6 de 
maig i 3 de juny de 2019, amb l’assistència* d’unes vint i trenta persones 
respectivament, representants d’ONGs, centres d’estudi, Agència Catalana 
de Cooperació pel Desenvolupament i departaments municipals. 
 
 
La voluntat del Consell des de fa un temps ha estat la d’establir algun tipus 
de relació o col·laboració amb altres consells sectorials. Recollint l’interès 
expressat per algunes entitats membres del Consell, la Comissió Permanent 
(reunió 06.05.2019) va acordar proposar al Consell Municipal d’Immigració 
la creació d’un grup de treball conjunt sobre codesenvolupament. El fet 
que aquesta proposta coincidís amb el canvi de Govern municipal va fer que 
s’hagués d’ajornar i aquest tema es reprendrà aquest any amb un 
plantejament més concret. 
 
Pel que fa al repte que es va proposar el Consell de millorar el coneixement 
que te el Consell sobre el sector de les ONGs, s’ha considerat útil compartir 
els resultats de l’informe elaborat per LaFede.cat sobre les entitats 
federades, mitjançant el tractament de les dades de l’enquesta que van 
respondre 96 entitats de les 115 federades i que ha donat lloc a la 
publicació “Mapa de la justícia global”. Una altra font d’informació que 
està valorant el Consell tenir en compte és  la diagnosi del sector de la 
justícia global a Barcelona que està elaborant LaFede.cat en el marc del 
conveni establert amb l’Ajuntament.  
 
 
*v. llistat d’organitzacions assistents en Annexos 
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El passat 9 de maig d’aquest any es va donar a conèixer l’Estratègia 
d’Educació per a la Justícia Global (EpJG) en un acte al C. Avinyó, 15, al 
que assistiren 48 representants d’organitzacions* que treballen per a 
l’EpJG, personal tècnic municipal, etc. Amb aquesta fita es dona per assolit 
l’objectiu que va motivar la creació del Grup de treball d’EpJG del 
Consell. Paral·lelament fruit de l’interès expressat per les persones 
representants de les universitats membres del Consell, es va considerar la 
possibilitat d’iniciar un Grup de treball sobre Universitats i Cooperació  
però no s’ha arribat a concretar pel fet que l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona va crear el CAMU (Consell Assessor Municipal d’Universitats) i 
calia veure quin seria el seu camp d’acció per tal d’evitar duplicitats. 
Actualment s’està a l’espera de conèixer la continuïtat del CAMU per 
valorar la idoneïtat de crear el Grup de treball sobre universitats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*v. llistat d’organitzacions assistents en Annexos 
 
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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3. REUNIONS DELS ÒRGANS DEL CONSELL 
 

3.1. Ple del Consell 
 
Durant el 2019, el Consell es va reunir en plenari el 11 de febrer i el 28 de 
març, amb l’assistència de 28 i 22 persones, respectivament. La proximitat 
entre aquestes dues reunions ordinàries del Ple va ser deguda a que la 
reunió del 11 de febrer va tenir com a punt principal l’aprovació de la 
proposta de nou Reglament de Funcionament del Consell, un cop ja havia 
estat aprovada per la Comissió Permanent el 24.01.2019, i amb l’objectiu 
d’iniciar l’abans possible la tramitació administrativa de l’expedient fins  a 
l’aprovació per part del Ple del Consell Municipal.  
 
En aquesta reunió de febrer no va ser possible presentar la proposta de la 
Comissió Permanent de Pla de Treball 2019, degut a la dedicació intensa 
que requerir el tema del nou Reglament. Per aquest motiu el Ple es va 
reunir el 28 de març, sessió en la que es va aprovar el Pla de Treball 2019 
del Consell i es va informar del Pla Anual 2019 de la Direcció de Justícia 
Global i Cooperació Internacional. 
 
A continuació transcrivim els acords de les reunions del Ple del Consell 
durant el 2019: 
 
Sessió del 11 de febrer de 2019 
 
1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior del 09.04.2018 

 
2. Aprovar la proposta de Reglament de Funcionament del Consell amb les 
esmenes següents: 
 

Article 4rt. Composició del Consell 
 
a) Representants de les entitats especialment significatives en 
l’àmbit de la cooperació internacional (fins a un terç del total de 
membres del Consell): 
 
-3 representants de Lafede.cat 
-1 representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
-1 representant del Consell de la Joventut de Barcelona 
-1 representant de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP) 
- 2 representants de les universitats públiques amb seu a Barcelona. 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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-1 representant del CIDOB  
 
 
 
 
 
-2 representants del sindicats que executin projectes i/o activitats 
en l’àmbit de cooperació internacional 
-2 representants de col·legis professionals que executin projectes i/o 
activitats en l’àmbit de cooperació internacional 
-3 representants d’entitats d’immigrants de segon nivell 
(federacions, coordinadores, agrupacions, plataformes etc) o de 
tercer nivell (confederacions) 
-3 representants d’associacions o federacions de persones migrades 

 
Aquestes esmenes comportaran també l’adaptació de l’article 5è 
Selecció i nomenament dels membres i l’article 6è. Renovació i 
cessament dels membres. 

 
3. Aprovar la Memòria d’activitats 2018 del Consell. 

 
4. Encarregar a la Comissió Permanent del Consell l’elaboració d’una 

proposta de pla de treball del Consell que es presentarà a la propera 
reunió del Ple prevista per a finals del mes de març. 

 
 

Sessió de 28 de març de 2019 
 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior del 11.02.2019 
 

2. Aprovar la proposta de Pla de treball del Consell 2019 
 

3. Valorar la possibilitat de crear un grup de treball sobre 
codesenvolupament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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3.2. Comissió Permanent  
 
La composició de la Comissió Permanent del Consell, a data de desembre 
de 2019, és la següent: 
 
 Laura Pérez, Presidència del Consell 
 Luca Gervasoni (LaFede.cat), Vicepresidència del Consell 
 Aitor O. Urquiola, GRAIN 
 Ascensión Romero/Esther Caballé, Fundació Pau i Solidaritat de 

CCOO 
 David Llistar, Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
 Felip Roca, Direcció de Relacions Internacionals 
 Jordi Saban, Pallassos sense Fronteres 
 Júlia Granell, LaFede.cat 
 Isidre Pineda /David Minoves, Fons Català de Coop. al 

Desenvolupament 
 Manel Rebordosa, LaFede.cat 
 Núria Camps, experta 
 Glòria Meler, secretària del Consell 

 
 
Durant el 2019, la Comissió Permanent s’ha reunit de forma ordinària els 
dies 14 de gener, 24 de gener, 25 de febrer, 10 d’abril, 6 de maig, 20 de 
setembre, 14 de novembre i 16 de desembre. El ritme de reunions ha estat 
més intens que l’any anterior pel debat sobre la proposta de nou Reglament 
de Funcionament del Consell i la seva redacció,  que es va desenvolupar a 
l’inici de l’any, i també pel fet que les trobades dels grups de treball van 
anar disminuint a mesura que assolien els seus objectius.  
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanentgtreglamen14012019_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanentgtreglamen24012019_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_25022019.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_10042019.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_06052019_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_20092019_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_20092019_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_14112019.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_16122019.pdf
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4. DECLARACIONS I POSICIONAMENTS 
 

Aquest any 2019 el Consell va aprovar una declaració arran de la denegació 
del permís per entrar a la Franja de Gaza, per part del Govern israelià, a la 
delegació de l’Ajuntament de Barcelona i organitzacions socials. A 
continuació es reprodueix el text d’aquesta declaració: 

 
Declaració del Consell Municipal de Cooperació Internacional  

per al Desenvolupament de Barcelona  
 

 
El Consell de Cooperació Internacional rebutja la denegació del permís a la delegació de 
l'Ajuntament de Barcelona i organitzacions socials per entrar a la Franja de Gaza per part 
del Govern israelià. Aquest fet suposa una continuïtat de la repressió, discriminació 
institucionalitzada i violacions sistemàtiques dels drets de la població palestina per part del 
Govern israelià. 
 
Segons els Informes de Human Rights Watch, l'ocupació està marcada per, entre altres 
categories de greus violacions dels acords internacionals de drets humans i del dret 
internacional humanitari, pel tancament de la Franja de Gaza i altres restriccions 
injustificades a la circulació de mercaderies i persones a la Franja. Israel ha reforçat les 
restriccions a la circulació de persones i mercaderies des de i cap a la Franja de Gaza. 
Aquestes restriccions afecten pràcticament cada aspecte de la vida diària, separen les 
famílies, restringeixen l'accés a l'atenció mèdica i les oportunitats d'educació i econòmiques, 
i perpetuen la desocupació i la pobresa. El 70% de la població dels gairebé dos milions de 
persones que viuen a Gaza depenen d'assistència humanitària. 
 
Des del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament exigim que 
el Govern israelià: 
 
- Observi les seves obligacions d'acord amb els acords internacionals de drets humans i el 
dret internacional humanitari. 
 
-Posi fi a la prohibició generalitzada de viatges que regeix per a la població palestina des 
de Gaza i permeti la lliure circulació de persones i mercaderies des de i cap a Gaza. 
 
- Faciliti la tasca humanitària, de cooperació i de solidaritat de persones, col·lectius i 
organitzacions públiques i privades en els territoris ocupats. 
 
- Faciliti la provisió energètica. 
 

Barcelona, 29 de gener de 2019 
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5. CANVIS, ALTES I BAIXES DE MEMBRES 
 
 
 

Ple del Consell 
 
Al llarg d’aquest any s’han donat varis canvis en les persones representants 
de LaFede.cat derivats dels canvis propis de l’entitat. S’han comunicat 
formalment les baixes del Tono Albareda, com a membre del Ple del 
Consell, que va ser substituït a la vicepresidència del Consell pel  Luca 
Gervasoni, i les baixes com a representants de LaFede.cat en el Ple del 
Miquel Castro i la Josefina Díaz.  
 
L’Associació Mujeres Pa’lante va comunicar el 30.01.2019 el canvi de la 
seva representant en el Consell que passarà a ser la Clara Romero Bateman. 
 
Jose Maria Puig Rovira, membre del Consell en qualitat d’expert, va 
comunicar el 25.03.2019 la seva baixa del Consell. 
 
El Grup municipal Popular, el 26.03.2019, va comunicar que el Sr. Alberto 
Villagrasa Gil, seria el seu nou representant en el Ple del Consell,  en 
substitució de la Sra. Angeles Esteller Rueda. 
 
La Junta Executiva del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
celebrada el passat 7 d’octubre, va acordar nomenar el seu president, l’ 
Isidre Pineda Moncusí, com a  representant en el Consell, en substitució de 
la Meritxell Budó, i ho van comunicar formalment el 15.10.2019.  
 

 
Comissió Permanent 
 

Com a conseqüència dels canvis de representants que va comunicar 
LaFede.cat, es va produir la baixa de la Comissió Permanent del Tono 
Albareda i del Miquel Castro i l’alta de la Júlia Granell i el Manel 
Rebordosa. 
 
Igualment, la Meritxell Budó que era membre de la Comissió Permanent, en 
nom del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, va ser substituïda 
per l’Isidre Pineda. 
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Organitzacions participants a la reunió del Grup de treball 
de Coherència de Polítiques Públiques (20 març 2019): 
 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
Grain 
La Fede 
Novact 
ODG Observatori del Deute en la Globalització  
Observatori DESC 
SETEM Catalunya  
Veterinaris sense Fronteres  
 
 
 
Llistat d’organitzacions assistents a la presentació de la 
primera versió de l’estudi : “Anàlisi dels impactes a 
l’exterior dels menjadors públics de Barcelona: centres 
d’educació infantil i primària” (2 abril 2019)  
 
ACCD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
Comissionat Economia Social 
Consorci d’Educació de Barcelona 
DARP (PAE)  
DARP Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca Generalitat de Catalunya 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
Ecologistes en acció 
Novact 
Setem 
Xarxa de Consum Solidari 
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Llistat d’organitzacions assistents a la presentació de 
l’estudi: “La contractació pública de l'Ajuntament de 
Barcelona, una anàlisi de responsabilitat extraterritorial, 
vulneració dels drets humans i del medi ambient en el Sud 
Global”(30 setembre 2019)  
 
     
ACCD    Generalitat 
ACCIÓ  Generalitat 
Alternativa Pobles Indígenes      
Consum (Barcelona Activa)          
DESOS    
Diputació de Barcelona. Contractació     
Diputació de Barcelona. Cooperació internacional           
Direcció de coordinació de la Contractació           
Direcció de Justícia Global i Cooperació internacional (Ajuntament)                
Direcció de Serveis de Recursos. Àrea de Drets Socials (Ajuntament) 
Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum                   
Ecologia Urbana (Ajuntament) 
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO 
Gabinet tècnic de Programació (Ajuntament) 
Grup contractació pública 
Innovació LAB   (Ajuntament) 
Innovació Social  (Ajuntament) 
La Coordi, comerç just i finances ètiques           
LaFede.cat 
Localret                
NOVACT  
ODG Observatori del Deute en la Globalització 
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Organitzacions participants en el Seminari sobre les ciutats 
llatinoamericanes, jornada “Els reptes de les ciutats 
llatinoamericanes davant d’un nou escenari polític a la 
regió” (6 maig 2019) 
 
Associació Internacional de Ciutats Educadores 
CIDEU Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano  
CIDOB 
Creu Roja Catalunya 
Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals  
Districte d’Horta-Guinardó 
FCCD Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament 
FEDELATINA 
Interarts 
Metges del Món Catalunya 
Oxfam Intermón 
 
Organitzacions participants en el Seminari sobre les ciutats 
llatinoamericanes, jornada “Cap a on van les ciutats 
llatinoamericanes? Iniquitats i expulsions, dos reptes 
majors” (3 juny 2019) 
 
Oxfam Intermón 
Taula per Mèxic 
Creu Roja Catalunya 
Fundació CODESPA 
Districte d’Horta-Guinardó  
Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat 
FEDELATINA 
Associació Internacional de Ciutats Educadores 
Casa Amèrica Catalunya 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
CIDEU Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano  
Save the Children 
Interarts 
CIDOB 
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Organitzacions participants a l’acte de presentació de 
l’Estratègia d’Educació per a la Justícia Global (9 maig 
2019) 
 
ACCD 
ACPP 
ADSIS 
Barcelona Ciutat Educadora 
Consell de la Joventut de Barcelona 
Cooperacció 
CRDH Direcció Drets de Ciutadania 
Creart 
Diputació de Barcelona 
Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Direcció general Cooperació Desenvolupament. Generalitat 
Direcció operativa d'Innovació Socioeconòmica. Barcelona Activa 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
Districte Ciutat Vella 
Districte de Sant Martí 
Districte de Sarrià Sant Gervasi 
Districte Sant Andreu 
Espigoladors 
Farmamundi 
Fons Català de Cooperació 
FSUB 
Fundacio Akwaba 
Fundació Aroa 
Fundación Vicente Ferrer 
Grup Eirene 
Grup Municipal Demòcrata- PDeCAT-JUNTSxCAT 
IMEB 
Institut Diversitas 
INTERED 
Metges del món 
ODG 
Quepo 
SCI 
SED 
UNICEF 
Universitat de Barcelona 
UNRWA 
UOC 
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