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

 
Dia:       9 abril 2018           Hora:      18:00h        Lloc: C. Avinyó 15  
 
 
Llistat de persones assistents 
 
AITOR O. URQUIOLA GRAIN 
ALÍCIA OLIVER Col·legi de Periodistes de Catalunya 
AMADOUR BOCAR SAM DAFF CASC 
BORIS VALLS (delegat per Ángeles Esteller) Grup Municipal Partit Popular 
DANIEL GARCÍA  Sindicalistes Solidaris UGT 
DAVID LLISTAR BOSCH  Direcció de Justícia Global i Coop. Internac. 
DAVID MINOVES (delegat per Meritxell Budó Pla)  Fons Català de Cooperació  
EVA VIDAL LÓPEZ, Centre de Coop. per al Desenv. UPC 
FELIP ROCA BLASCO Direcció Diplomàcia de Ciutats 
GENÍS ARNÀS  Institut Municipal de Mercats 

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

IVAN PERA (delegat per Carmen Andrés Grup municipal Socialista 
JAUME BARNADA (delegat per Toni Pujol) Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenib. 
JAVIER GARCÍA BONOMI FEDELATINA  
JORDI ALTARRIBA Districte de Gràcia 
JORDI MARTÍ I GALBIS  Grup Municipal Demòcrata 
JORDI SABAN (delegat per Carles Requena Pallassos Sense Fronteres 
JOSEFINA DÍAZ LaFede.cat 

JULIA BAREA (delegada per Marilén Barceló) Grup Municipal Ciutadans-Cs 
JÚLIA GRANELL LaFede.cat 

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

MIGUEL CASTRO La Fede.cat 
NÚRIA CAMPS Experta 
NÚRIA MARTÍNEZ (delegada per Aida Guillén) Direc. Serv. Drets de Ciutadania i Immigració 
PILAR SOLANES Departament de Salut 
SUSANNA SEGOVIA Grup Municipal Barcelona en Comú 
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TONO ALBAREDA TIANA La Fede.cat i vicepresident del Consell  
 
Persones que s’han excusat 

ALEJANDRO POZO Expert 
ASCENSIÓN ROMERO Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
CRISTINA CASTILLA CJB 
EULÀLIA REGUANT  Grup municipal CUP Capgirem Barcelona 
GEMMA BLASCO Districte d’Horta-Guinardó 
GEMMA XARLES UOC 
JESÚS AUÑÓN Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
JOAQUIM CARRERAS Districte de Sant Andreu 
JOSEP M. PUIG Expert 
JOSEP M. ROYO La Fede 
LLUÍS VALLVÉ CORDOMÍ (delega en Tono 
Albareda) 

Consorci d’Educació 

LUCA GERVASONI LaFede.cat 
MANEL REBORDOSA LaFede.cat 
MARAVILLAS ROJO Associació Consell de Cent 
MONTSERRAT BENEDÍ Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
NÚRIA FLAQUER Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
NÚRIA ZAPATA Mujeres Pa’Lante 
OMAR EL HAKEH GARCÍA Centre Euro-Àrab de Catalunya 
TERESA PALOP LaFede.cat 
XAVIER CASANOVA LaFede.cat 
XAVIER MARTÍ Expert 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta-resum de la sessió anterior del 13.11.2017 
 

2. Debat sobre la proposta de la Comissió Permanent de Pla de Treball del Consell per 
al 2018 
 

3. Informació del Pla Anual 2018 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional 
 

4. Informació del Procediment per presentar i aprovar declaracions i posicionaments 
en el Consell  
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Resum dels punts tractats: 

La regidora i presidenta del Consell, Laura Pérez, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
presenta els punts de l’ordre del dia fent notar el següent: 
 

- En el punt 3 s’informarà de les línies generals del Pla Anual 2018 de la Direcció de 
Justícia Global i Cooperació Internacional i es preveu mantenir una reunió amb els grups 
municipals sobre aquest tema. 

 
- Després d’haver convocat aquesta reunió, la secretaria del Consell va rebre una 

proposta de GRAIN i LaFede.cat perquè el Consell aprovés una declaració de suport a 
Proactiva Open Arms i per això aquest tema s’incorpora com a punt 5 de l’ordre del dia. 
 

A continuació s’informa de les persones que han excusat la seva absència i de la baixa de la 
representant de Mujeres Pa’Lante, Nuria Zapata. 
 
1. Queda aprovada l’acta-resum de la sessió anterior del 13.11.2017. 

2. Tono Albareda, vicepresident del Consell, exposa el Pla de Treball del Consell per al 2018, 
que va ser elaborat per la Comissió Permanent, i que està influït pel nou enfocament de la 
cooperació basat en la justícia global i pel nou Reglament de Participació Ciutadana.  
 
Els grups de treball, que estan oberts a la participació dels/de les membres del Consell i 
també d’altres entitats, disposaran d’un pressupost per a les despeses que es puguin 
derivar de les seves activitats d’uns 1.000€. El document del Pla de Treball inclou el detall 
d’algunes despeses ja realitzades. 
 
En aquest punt no hi ha cap proposta d’aportació o modificació del document del Pla de 
Treball 2018  motiu pel qual es dóna per aprovat. 
 

3. La regidora i presidenta del Consell, Laura Pérez, explica que el Pla Anual 2018 de la 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional no és un document tancat 
perquè poden sorgir imprevistos i emergències i també per això el pressupost es podrà 
conèixer a l’acabar l’any.  

 
David Llistar informa dels objectius i dels principals projectes del Pla Anual 2018 i a 
continuació s’obre un torn de paraules. 
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Amadour Bocar Sam (CASC), pregunta quines mesures (en relació als objectius estratègics 4 
i 6) hi ha per donar suport i acompanyament a les entitats perquè puguin fer de pont amb 
les ciutats d’origen de les persones nouvingudes (p.ex. entre Catalunya i Senegal) per 
contribuir a les transformacions, des del punt de vista de la justícia global.  
 
Preocupació que és compartida per Javier Bonomi (Fedelatina) que exposa la problemàtica 
de persones hondurenyes, colombianes i peruanes que venen fugint de la violència amb un  
visat de turista. Expressa l’interès de la seva entitat per la col·laboració amb Colòmbia i 
informa que el Consell Municipal d’Immigració té un procediment d’urgència per aprovar 
declaracions.  
 
Sobre el mateix tema, Núria Camps opina que les entitats i grups de persones immigrades 
poden fer una tasca de sensibilització cultural i que és un tema que podria tractar-se en el 
grup de treball sobre coherència de polítiques. 
 
David Llistar explica que l’Ajuntament actualment no te una línia de codesenvolupament, 
des de justícia global treballem conjuntament amb la 3a Tinència per protegir els drets, 
sobretot de les persones immigrants, i donant suport a les accions de denúncia. 
Paral·lelament a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament col·laborem en 
projectes a Senegal. Suggereix organitzar una reunió amb les entitats i la Direcció de Drets 
de Ciutadania i Immigració. 

4. Després de la presentació de la proposta de la Comissió Permanent del “Procediment per a 
la presentació i aprovació de declaracions...”, a càrrec de l’Aitor Urquiola (GRAIN) hi ha 
opinions diferents sobre el temps necessari per a que les entitats del Consell puguin 
posicionar-se. Finalment s’acorda que s’enviaran les propostes de declaracions a la 
permanent i, al mateix temps, a la resta de membres perquè les entitats tinguin més temps 
per valorar-ho (es passa de 2 a 3 dies) i no suposi allargar més el procediment. 
 
Núria Martínez (Direc. Serv. Drets de Ciutadania i Immigració) ens farà arribar informació 
sobre el procediment que té el Consell d’Immigració. 
 
Per altra banda, Jordi Saban (Pallassos Sense Fronteres) demana que quan s’enviïn els 
posicionaments es faci amb còpia oberta. No hi ha acord sobre aquesta petició i  es proposa 
que cerquem una eina telemàtica per poder votar les propostes de declaracions i així 
tothom podria conèixer el posicionament de la resta. 
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5. Per últim i de forma excepcional perquè no s’ha pogut enviar amb antelació, Aitor O. 

Urquiola presenta la proposta de declaració de suport a Proactiva Open Arms. Es fan 
alguns comentaris sobre el redactat però com no es consideren de fons, el Ple dóna suport 
a la proposta de Declaració presentada i atorga la confiança a un petit grup perquè acabin 
d’ajustar el text. 
 
 

Acords de la reunió 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior del 13.11.2017 

2. Aprovar el document Pla de Treball 2018 del Consell 

3. Modificar el text de la proposta de “Procediment per a presentar i aprovar 
declaracions..” per: 
 
-Enviar la proposta de declaració a la Permanent i al mateix temps a la resta de 
membres del Ple. 
-Donar un dia de temps perquè els membres de la Permanent comuniquin si tenen 
alguna esmena a la proposta de declaració.  
-Informar a tothom de la resolució final del Consell. 
 

4. Aprovar la proposta de la declaració de suport a Proactiva Open Arms presentada per 
GRAIN i realitzar algunes modificacions en el text a càrrec d’un equip de tres persones 
del Consell. 
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