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

al Desenvolupament 

 
Dia:       4 febrer 2020           Hora:      16:30h        Lloc: C. Avinyó 15, pl bx. 
 
 
Llistat de persones assistents 
 

AIDA GUILLEN Dir.de Serveis de Drets de Ciutadania 

AITOR O. URQUIOLA GRAIN 

ALÍCIA OLIVER Col·legi de Periodistes de Catalunya 

AMADOU BOCAR SAM DAFF CASC 

BÁRBARA CASAS Consell de la Joventut de Barcelona 

DANIEL GARCÍA Sindicalistes Solidaris UGT 

DAVID LABRADOR Grup Municipal Ciutadans 

DAVID LLISTAR BOSCH  Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 

DAVID MINOVES   Fons Català de Cooperació  

ESTHER CABALLÉ  Fundació Pau i Solidaritat CCOO 

EVA VIDAL Centre de Coop. per al Desenvolup. D ela UPC 

FELIP ROCA Direcció de Relacions Internacionals 

GEMMA XARLES Àrea de Coop. Universitària al Desenv. UOC 

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

GONZALO SANS Grup Municipal Barcelona pel Canvi 

INMA DELGADO Grup Municipal Popular 

JAVIER GARCÍA  FEDELATINA 

JORDI ALTARRIBA Districte de Gràcia 

JORDI SABAN  Pallassos Sense Fronteres 

LUCA GERVASONI LaFede.cat i vicepresident del Consell 

MARC MARTÍNEZ Grup Municipal Socialista  

MARIA MONZÓ Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 

NOEMÍ ORUÉ Estudiant doctorat UB 

NÚRIA CAMPS Experta 

NÚRIA MAYMÓ Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 

PERE SERRA  Asil.cat 

PEPA MARTÍNEZ LaFede.cat  
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PILAR RIESCO Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 

PILAR SOLANES Departament de Salut 

TONI PUJOL Dir. d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat 

XAVIER LÓPEZ Fundació Solidaritat UB 

 

Persones que s’han excusat 

1.  Grup Municipal ERC 

2. GEMMA BLASCO  Districte d’Horta-Guinardó 

3. GENÍS ARNÀS PÁEZ Institut Municipal de Mercats 

4. ISIDRE PINEDA Fons Català de Cooperació 

5. JOAQUIM CARRERAS  Dte. Sant Andreu 

6. LAURA PÉREZ Tinenta d’Alcaldia i Presidenta del Consell 

7. NÚRIA FLAQUER  Il. Col·legi  de l’Advocacia de Barcelona 

8. SUSANNA ANDRÉS Districte Sarrià- Sant Gervasi 

9. XAVIER MARTÍ Expert 

 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta-resum de la sessió anterior del 28.03.2019. 
 

2. Presentació i aprovació si escau de la Memòria d’activitats 2019 del Consell. 
 

3. Presentació i debat sobre els temes que marcaran l’agenda global en 2020 i 2021  
 

4. Presentació de propostes d’accions per al Pla de Treball del Consell 2020-2021  
 

5. Informació sobre el Pla de Treball 2019 de la Direcció de Justícia Global i 
Cooperació Internacional. 
 

6. Preguntes i varis 
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Resum dels punts tractats: 

El vicepresident del Consell, Luca Gervasoni, excusa la presència de la presidenta Laura Pérez 
per indisposició motiu pel qual, d’acord amb el que determina el reglament del Consell, aquesta 
reunió la presideix el vicepresident.  
A continuació la secretària del Consell, Glòria Meler, informa de les excuses d’assistència i 
delegacions que s’han rebut. Igualment, informa que hi ha dues propostes de declaracions 
imprevistes que es presentaran abans del punt final de preguntes i varis.  
 

1. Queda aprovada l’acta-resum de la sessió anterior del 28.03.2019 que s’havia enviat via 
E.mail a  tothom el 12.04.2019 i també s’havia adjuntat en la tramesa de la documentació 
per a aquest Consell plenari. 
 

2. El Luca Gervasoni exposa de forma resumida el contingut de la Memòria d’Activitats del 
Consell 2019, destacant l’aprovació de la proposta del nou Reglament de Funcionament del 
Consell que actualment es troba pendent d’aprovació per part del Ple del Consell Municipal. 
Esmenta l’afectació en la dinàmica del Consell que van suposar els quatre processos 
electorals que van haver l’any 2019 i el treball realitzat pels grups de treball del Consell. 
La memòria del Consell queda aprovada per consentiment de les persones assistents a la 
reunió. 
 

3. Pol Morillas, director del CIDOB,  exposa la síntesi de l’estudi que ha fet el CIDOB sobre els 
deu temes que marcaran l’agenda global, que dibuixen un món desorientat, desincronitzat 
i desigual. Explica també la relació que te el CIDOB amb l’Ajuntament especialment a través 
del Programa Ciutats Globals.  
A continuació s’obre un torn de paraules en el que es valora necessari presentacions com 
aquesta per contextualitzar la nostra feina i es pregunta perquè Amèrica Llatina no és 
objecte d’un tema específic d’aquest estudi del CIDOB. En Pol Morillas respon que s’ha 
tractat de forma transversal i està present en tots els  temes. 

 

4. Pel que fa al proper  Pla de Treball 2020-21 del Consell, el Luca Gervasoni explica que s’ha 
considerat adient ampliar l’horitzó del pla a dos anys perquè un any resultava insuficient 
per assolir els objectius que ens proposem. Presenta les propostes que ha elaborat la 
Comissió Permanent classificades en : grups de treball; compromisos i activitats pendents; 
esdeveniments i projectes en els que pot participar el Consell; posicionaments i 
declaracions i el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global.  
S’obre un torn de paraules per comentar aquestes propostes i ampliar-les amb altres que 
ens hagi pogut suggerir la presentació d’en Pol Morillas i  que han de ser la base perquè la 
Comissió Permanent elabori el Pla de Treball del Consell 2020-2021 
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La proposta de constituir un grup de treball Universitats i Cooperació, es veu positiva 
(Gemma Xarles i Xavier López) si s’identifica un objectiu comú. S’apunta com a possibles 
temes de treball els inclosos al document de  l’Estratègia d’Educació per a la Justícia Global i 
també l’ApS. 
 
Pel que fa al tema de l’emergència climàtica vàries entitats (FCCD, LaFede.cat, GRAIN) 
expressen el seu interès en participar en algun espai on  treballar criteris comuns i debatre 
sobre el que es pot fer.   
S’exposa (Amadou Bocar Sam, Javier García) la iniciativa de la Taula Catalana de 
Codesevolupament i hi ha comentaris sobre la necessitat que l’Ajuntament hi participi  i 
doni suport a les entitats de persones migrades com a protagonistes dels processos de 
transformació dels seus països d’origen. Per part de l’Ajuntament (David Llistar, Aida 
Guillen) es veuria bé la creació del grup de treball, sobre el que s’ha anat parlant els darrers 
dos anys, conjuntament amb el Consell Municipal d’Immigració per concretar el suport que 
es podria donar des de l’Ajuntament al codesenvolupament, si les entitats interessades ho 
impulsen. 
 
Es tanca aquest debat amb l’encàrrec a la Comissió Permanent que redacti el Pla de Treball 
del Consell 2020-2021 incloent les propostes que s’han comentat a la reunió. 
 

5. David Llistar informa resumidament dels objectius i accions rellevants del Pla de 
Treball 2020 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, amb el suport 
d’un seguit de diapositives que s’enviaran en un arxiu PDF a tothom. 
 

5. (bis) Luca Gervasoni anuncia la presentació de dues declaracions sobre les que no 

obrirem un debat sinó que s’enviaran a la secretaria del Consell perquè es tramitin 
d’acord amb el procediment que tenim acordat per a fer-ho online. 
 

- A continuació la Pepa Martínez informa que LaFede.cat dóna suport a la declaració 
sobre la situació a Síria de l’entitat Tadamon per tal que no s’oblidi el conflicte i 
per la preocupació sobre les zones on es fa cooperació. Demana que les entitats 
membres del Consell ho valorin i també la Comissió Permanent del Consell per 
trobar un consens. 

 

- Javier García presenta la declaració de la Taula Catalana de Codesenvolupament 
destacant el fet migratori com a al·licient per a treballar en codesenvolupament. 
Considera que cal apostar per la ciutadania plena de les persones nouvingudes i la 
seva capacitat de canvi. Esmenta experiències d’altre països que van en aquesta 
direcció. Proposa derivar la proposta de declaració a la Comissió Permanent 
perquè pugui ser aprovat i paral·lelament crear el grup de treball sobre 
codesenvolupament. 
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6. Glòria Meler informa del següent: 
 
Tramitació del Reglament de Funcionament del Consell: s’han rebut tres al·legacions durant 
el termini que va acabar el 21 de gener i s’han informat positivament perquè siguin 
acceptades. Dues al·legacions són del Grup municipal Junts x Cat: una per ajustar-se al que 
diu el Reglament de Participació Ciutadana, que els representants dels grups municipals 
poden ser regidors o regidores o persona en qui deleguin, i l’altra per ampliar d’1 a 2 el 
nombre mínim de reunions anuals del Ple del Consell. La tercera al·legació és de LaFede.cat 
per fer possible que en cas d’absència els regidors/es i vocals del Ple puguin ser 
substituïts/es per la persona suplent que haguessin designat o si ho prefereixen delegar el 
seu vot en un altre/a vocal del Ple. 
-Sessió participativa sobre el PAM del Ple ampliada a altres entitats que vulguin venir per a 
principis de març. 
-Organització d’una sessió sobre la situació a Líbia. 
-Informar dels canvis i les baixes següents: 
 

 Baixa de representants de LaFede.cat: Tono Albareda, Miquel Castro i la Josefina 
Díaz. 

 Canvi de representant del FCCD: Isidre Pineda Moncusí, president del FCCD en 
substitució de la Meritxell Budó. 

 Baixa del representant del Consorci d’Educació de Barcelona: Lluís Vallvé 
 Baixa de la representant de l’Associació Consell de Cent: Mavi Rojo 

 
Acords de la reunió 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior del 28.03.2019 
2. Aprovar la Memòria d’Activitats 2019 del Consell  
3. Crear un grup de treball sobre codesenvolupament conjuntament amb el Consell 

Municipal d’Immigració. 
4. Completar la proposta de pla de treball del Consell 2020-2021 en la Comissió 

Permanent i enviar el document a tot el Ple. 
5. Enviar les propostes de declaracions sobre la situació a Síria i la de la Taula Catalana 

de Codesenvolupament a la secretaria del Consell per a la seva tramitació segons el 
procediment que te el Consell per a fer-ho online. 


