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Resum de la reunió del Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament 

 
Dia:       28 març 2019           Hora:      18:00h        Lloc: C. Avinyó 15, pl bx. 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
AITOR O. URQUIOLA GRAIN 

AMADOU BOCAR SAM DAFF CASC 
ANNA DESOLA Consell de la Joventut de Barcelona 

DAVID LLISTAR BOSCH  Direcció de Justícia Global i Coop. Internac. 
DAVID MINOVES (delegat per Meritxell Budó Pla)  Fons Català de Cooperació  
ESTHER CABALLÉ (delegada per Ascensión Romero) Fundació Pau i Solidaritat CCOO 

GENÍS ARNÀS  Institut Municipal de Mercats 

GLÒRIA MELER Direcció de Justícia Global i Coop. Internac 
secretària del Consell  

JAVIER GARCÍA  FEDELATINA 
JORDI SABAN (delegat per Carles Requena Pallassos Sense Fronteres 

JULIA BAREA (delegada per Marilén Barceló) Grup Municipal Ciutadans-Cs 

LAURA PÉREZ CASTAÑO  Regidora de Feminismes, LGTBI i Relacions 
Internacionals i presidenta del Consell 

LLUÍS BASTEIRO Regidoria d’Aigua i Energia 
MANEL BEDORDOSA LaFede.cat 

MIGUEL CASTRO LaFede.cat 
Montse Martín (delegada per Jordi Martí) Grup Municipal Demòcrata 
NÚRIA CAMPS Experta 

NÚRIA MARTÍNEZ Dir. Drets de Ciutadania i Immigració 
NÚRIA PELAY (delegada per Daniel García) Sindicalistes Solidaris UGT 

PERE SERRA (delegat per Estel.la Pareja) Asil.cat 
TONO ALBAREDA TIANA LaFede.cat  
XAVIER ORTEGA Centre de Coop. per al Desenv. UPC 
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Persones que s’han excusat 

ALEJANDRO POZO Expert 
ALÍCIA OLIVER Col·legi de Periodistes de Catalunya 
EULÀLIA REGUANT  Grup municipal CUP Capgirem Barcelona 
FELIP ROCA Direcció de Relacions Internacionals 
GEMMA BLASCO Dte. Horta-Guinardó 
GEMMA XARLES Àrea de Coop. Universitària al Desenv. UOC 
JESÚS AUÑÓN Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
JOAQUIM CARRERAS Districte de Sant Andreu 
JORDI ALTARRIBA Dte. Gràcia 
JOSEFINA DÍAZ LaFede.cat 
JOSEP M. ROYO La Fede.cat 
JÚLIA GRANELL LaFede.cat 
LLUÍS VALLVÉ Consorci d’Educació 
LUCA GERVASONI LaFede.cat i vicepresident del Consell 
MARAVILLAS ROJO Associació Consell de Cent 
MONTSERRAT BENEDÍ Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
NÚRIA FLAQUER Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
SUSANNA SEGOVIA Grup municipal Barcelona en Comú 
TERESA PALOP LaFede.cat 
TONI PUJOL Dir. d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat 
XAVIER CASANOVAS LaFede.cat 
XAVIER LÓPEZ Fundació Solidaritat UB 
XAVIER MARTÍ Expert 

 
Ordre del dia: 
 

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

2. Presentació i aprovació si escau del Pla de Treball 2019 del Consell Municipal de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament. 
 

3. Presentació del Pla de Treball 2019 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional. 

 
4. Informació sobre els criteris referents a les donacions internacionals de 

medicaments elaborats per Farmamundi. 
 

5. Preguntes i varis 
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Resum dels punts tractats: 

La regidora i presidenta del Consell, Laura Pérez, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
passa la paraula a la secretària del Consell, Glòria Meler, perquè informi de les excuses 
d’assistència i delegacions que s’han rebut  i dels canvis relacionats amb els i les membres del 
Consell: 
 

- El Tono Albareda ha comunicat la seva baixa de la Comissió Permanent. 
- El Josep M. Puig (expert) va comunicar la seva baixa com a membre del Consell. 
- El Grup municipal Partit Popular va comunicar el canvi del seu representant que a partir 

d’ara serà l’Alberto Villagrasa, en substitució de la Ángeles Esteller. 
 
1. Queda aprovada l’acta-resum de la sessió anterior del 11.02.2018 amb una esmena del 

regidor Jordi Martí, comunicada via E.mail, que estava inclosa a la l’acta-resum que tothom 
ha rebut. 
 

2. L’Aitor Urkiola (GRAIN) exposa el contingut de la proposta de Pla de Treball 2019 del 
Consell, elaborat per la Comissió Permanent, destacant que es tracta d’un pla ambiciós 
perquè planteja la dinamització de nous espais de participació, a més de la continuïtat 
d’altres iniciats l’any 2018 (grup de treball de coherència de polítiques públiques, trobades 
temàtiques...). Igualment, el Pla inclou accions enfocades a enfortir la relació del Consell 
amb els districtes i millorar el coneixement sobre les ONG amb la perspectiva del futur 
reglament del Consell, entre altres objectius.   
Glòria Meler completa l’exposició informant que aquesta proposta de Pla serà objecte de la 
propera reunió de la Permanent del Consell amb la finalitat d’aterrar-la i planificar les 
activitats. Recorda que la proposta de nou Reglament de funcionament està en tràmit i la 
composició actual del Consell es manté fins que el Consell plenari municipal aprovi el nou 
Reglament i s’apliqui. 
 
Sobre aquest punt no hi ha cap intervenció de les persones assistents i es conclou amb 
l’aprovació del Pla de Treball del Consell 2019, sense cap objecció. 
 

3. David Llistar exposa de forma resumida els objectius i accions principals Pla de Treball 2019 
de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (v. presentació adjunta), que 
s’ha elaborat en el marc de l’actual Pla Director de Cooperació Internacional per a la Justícia 
Global. En la seva exposició, posa en valor el paper rellevant de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació internacional un guany que confia que el Consell pugui mantenir 
independentment dels canvis que poguessin haver en el proper mandat municipal. 
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En el  torn de paraules que s’obre s’agraeix a l’Ajuntament la transparència en la 
informació sobre la cooperació directa (Tono Albareda) i algunes persones assistents 
comenten temes que haurien de ser objecte d’atenció per part de l’Ajuntament: 
 
- Arribada a Barcelona de dones, majoritàriament, hondurenyes víctimes de violència i 
carències econòmiques. També del Brasil (Javier Bonomi) 
 
- Fer pedagogia sobre el consum i l’origen de determinats productes com les roses de St. 
Jordi (Javier Bonomi) 
 
- Suport al centre d’avaluació sobre l’impacte de les empreses catalanes a l’exterior (Tono 
Albareda) 
 
- Millorar el procediment de subvencions i cercar altres instruments de finançament per a 
les ONG (Tono Albareda) 
 
- Aposta decidida pel codesenvolupament reconeixent el valor de les entitats de persones 
migrants en molts temes, com l’acollida i el trànsit de les persones migrants i la prevenció 
del racisme (Amadou Bocar Sam Daff i Núria Camps) 
 
En resposta a aquestes propostes en David Llistar informa que s’ha donat suport a algun 
projecte de codesenvolupament del FFCD, s’ha millorat la convocatòria de subvencions 
(amb la tramitació telemàtica i la reducció del temps de  resolució)  i s’està treballant en la 
introducció de criteris referents als DH en els contractes de compra pública. Considera que 
hi ha possibilitats de fer més però que cal que des de les entitats es concretin més aquestes 
propostes. 
 

4. Glòria Meler informa i distribueix el document sobre els criteris i recomanacions per a 
realitzar correctament donacions internacionals de medicaments elaborat per Farmamundi. 
Es farà derivació d’aquests criteris als serveis municipals d’Atenció al Ciutadà per poder 
atendre de les consultes sobre el tema. 
 

 
Acords de la reunió 

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

