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Acta de la sessió del Consell Municipal de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament 
 
 
Presideix la sessió la Ilma. Sra. Assumpta Escarp, Regidora de Participació 
Ciutadana, Solidaritat i Cooperació i Presidenta del Consell Municipal de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament. 
 
Assistents 
- en representació dels grups polítics: Ilma. Sra. Magda Oranich i Sr. Josep 

Gascón (grup municipal CiU), Sr. Eugeni Villalbí (grup municipal ERC), Sr. 
Jordi Ferriol (grup municipal ICV). 

- com a representants de la Federació Catalana d’ONGs per al 
Desenvolupament (FCONGd): Sr. Tono Albareda i Sr. Eduard Soler 

- com a representant d’entitats no federades: Sr. José Antonio Martín 
(Pallassos sense Fronteres) 

- els tècnics municipals: Sr. Daniel Cando (Comissionat de l’Alcaldia per al 
Programa Barcelona Solidària), Sr. Francesc Freixa (Director de 
Cooperació), Sr. Javier Sánchez (Cap del Gabinet de la Regidora de 
Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació) i Sra. Salut Camps 
(assessora d’aquesta Regidoria, i actuant com a Secretària). 

 
Com a oient el Sr. Eduard Ballester (FCONGd). 
 
Excusa la seva absència l’Ilm. Sr. Alberto Villagrassa, del Grup Municipal del 
PP. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La Presidenta, Regidora Assumpta Escarp, obre la reunió amb informacions 
sobre les activitats municipals presents en matèria de cooperació al 
desenvolupament: 
- explica la discussió actual dels eixos programàtics del PAM en cadascun 

dels Consells, tot recalcant la importància del debat que es produeix en els 
Consells i les aportacions a les que s’arriba per tal d’afegir-les a les 
memòries. 

- comenta que aquest primer Consell de Cooperació del mandat coincideix 
amb la unificació de la Regidoria de Participació, Solidaritat i Cooperació, la 
qual cosa permet un treball més fluid i una estratègia política més clara. 

- Es manté el 0’7% –concretament el 0’73%–, tot i que s’ha disminuït la 
recaptació dels impostos directes amb la supressió de l’IAE i s’ha perdut per 
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aquest motiu 54.000 €. S’intentarà al llarg del mandat arribar al 1% 
compromès en el PAM. 

- Tot i que entre les tres administracions sempre s’han produït accions 
conjuntes en mandats anteriors (Casa Àsia, Cidob, etc.) en la situació actual 
es preveu un diàleg més fluid amb la Generalitat per a abordar la 
cooperació descentralitzada. 

- Pel que fa a la cooperació directa de l’Ajuntament es treballarà en el reforç 
de governs locals. 

- També s’ha de treballar la Casa del Mon com a espai de suport a les 
entitats de solidaritat, cooperació i pau. Es mirarà d’emprar un model de 
cogestió amb la FCONGd. 

- Proposa impulsar, en el si del Consell, el Pla director de Cooperació 
Municipal per tal de construir una visió estratègica de la nostra activitat. Es 
proposa la permanent de Consell per a fer aquesta tasca i es lliura una 
proposta de treball, elaborada pel professor Rafael Grasa. 

 
La Presidenta remarca igualment els eixos més importants del PAM de 
Cooperació: 
 
- Arribar al 1% dels ingressos propis destinats a la solidaritat internacional i la 

cultura de la pau. 
- Promoure la sensibilització ciutadana envers la solidaritat i la cooperació  
- Cogestió de la Casa del Món 
- Pla estratègic de cooperació de Barcelona 
 
 
Tono Albareda, en nom de la FCONGd, expressa que el PAM és molt 
generalista, i que a ells els interessaria aprofundir més en el Pla de Cooperació 
de Barcelona, discutir-ne els objectius amb les ONGs i començar a avançar en 
la permanent. 
 
Remarca que els països prioritaris amb els quals treballar haurien de ser 
aquells amb qui es treballa des de les ONGs. Igualment, el compromís amb el 
Comerç Just. La Federació desitja que el Consell de Cooperació funcioni, i 
expressa la voluntat de reunions periòdiques (permanents i plenaris) amb la 
documentació de les mateixes rebuda d’antuvi i convocades amb temps 
suficient. 
 
Consideren que la Casa del Món ha estat un equipament mal utilitzat fins al 
moment, una oportunitat perduda. Es disposen a discutir el model de cogestió 
per a fer un salt en la cooperació de Barcelona. 
 
Assumpta Escarp respon que el Comerç Just s’està treballant des de l’Agenda 
21 i el Consell de Sostenibilitat, així com transversalment des de diferents 
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estaments de l’Ajuntament. Es comenta la renovació de compromís de la 
Mostra de Comerç Just a la plaça Catalunya. 
 
La Regidora remarca la importància de pla director per recollir el plantejament 
general de tots aquests temes; objectius de la Casa del Món, propostes de 
treball per a anar aprofundint... 
 
Josep Gascón demana explicacions sobre la feina que desenvolupa 
l’Ajuntament al Pròxim Orient, Palestina. Francesc Freixa explica el curs de 
formació de tècnics de Gasa, que també hem rebut a Barcelona, i la creació 
d’una xarxa europea d’ajut a Gasa a la qual pertanyem. Igualment, comenta el 
llançament d’un projecte de l’OMS a ciutats israelianes i palestines. Daniel 
Cando amplia les informacions tot recordant que el Premi Solidaritat es va 
atorgar a les dones israelianes l’any 2002, així com la col·laboració que s’està 
fent amb la Universitat de Barcelona per sensibilitzar sobre aquesta temàtica. 
 
La Regidora proposa aportar un resum de la tasca realitzada en el període 
1999-2003 al Consell. 
 
Francesc Freixa explica també la situació sobre el “Peace Keeping”, la tasca 
desenvolupada pels Cascos Blaus, més orientada a cobrir les necessitats de la 
societat civil que no de força i seguretat, i sobretot, la petició que cobrirà 
Barcelona d’assumir la secretaria de la coordinadora de ciutats per a rebre les 
demandes de les Nacions Unides per a cercar col·laboradors en la pau. 
 
Pel que fa a la convocatòria del Barcelona Solidària, es lliura l’Informe de gestió 
2003. Es detecten dos errors per omissió; respecte l’epígraf E, que passarà a 
ser el 3.A; i respecte els dies hàbils de presentació dels projectes, que passa 
de 20 dies naturals a 29 dies hàbils. 
 
S’explica que en aquest 2004 el pressupost unifica els diversos funcionals 
destinats a cooperació i solidaritat. Igualment, l’avaluació la seguirà fent la 
Fundació Solidaritat UB. 
 
Eduard Soler demana les xifres concretes del 2004 i comparatives amb el 
2003. Daniel Cando explica la fusió de partides i l’augment de l’import del 
Barcelona Solidària. La Regidora explica l’ordenació dels àmbits de gestió. 
 
Es decideix convocar la Permanent en 2 ó 3 setmanes. 
 
Es designa a Eduard Soler com a representant del Consell Municipal de 
Cooperació Internacional al desenvolupament al Consell de Ciutat. 
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Es lliura un document al Consell com a proposta per a endegar el Pla director i 
es decideix que es convocarà a Rafael Grasa, el seu autor a la reunió de la 
Permanent. 
 
Es revisen els membres de la permanent, i Magda Oranich demana que CiU 
pugui delegar un representant en aquesta reunió de treball. 
 
S’acorda que Gabriela Serra sigui una de les persones expertes en el Consell 
Plenari així com a la permanent. 
 
 
 
 
Salut Camps i Russinés 
 
Secretària del Consell Municipal 
de Cooperació al Desenvolupament 
 


