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Acta de la sessió del Consell Municipal de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament 
 
 
Presideix la sessió la Ima. 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: Im. Sr. Ricard Gomà (Grup Municipal ICV-

EUiA, Im. Sr. Alberto Villagrasa (Grup Municipal del PP), Im. Sr. Ricard Martínez 
(Grup Municipal ERC), Ima. Sra. Magda Oranich (Grup Municipal CIU), Ima Sra. 
Marina Subirats (Grup Municipal PSC). 

 
- com a representants de la Federació Catalana d’ONGs per al Desenvolupament 

(FCONGd): Sr. Tono Albareda (Cooperacció, President FCONGd), Sra. Montse 
Benito (Entrepobles), Sr. Jordi Garrell (Ass. Catalana per la Pau), Sra. Sílvia 
Huerto (Fundació Pau i Solidaritat), Sr. Eduard Soler (Farmacèutics Mundi). 

 
- com a representant d’entitats no federades: Sra. Loles Castelló (Pallassos sense 

Fronteres). 
 
- Com a representant de l’associació Consell de Cent: Sr. Enric Truñó. 
 
- els tècnics municipals: Sr. Francesc Freixa (Director de Cooperació), Sr. Javier 

Sánchez (Cap del Gabinet de la Regidora de Participació Ciutadana, Solidaritat i 
Cooperació) i la Sra. Rosa Bada (Secretària del Consell). 

 
- com a experts, el Sr. Rafael Grasa i la Sra. Gabriela Serra. 
 
 
Excusen la seva absència: la Sra. Cecília Dupuy (FCONGd – Proyecto Local), la Sra. 
Ma Luisa Carné (As.Catalana de Solidaritat amb Nicaragua de Nou Barris), el Sr. 
Agustí Soler (President de la FCONG Drets Humans), el Sr. Jordi Armadans (President 
de la FCONG per la Pau), el Sr. Josep Bueno (Associació Consell de Cent ), el Sr.Teo 
Romero (President del Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament) i el Sr. 
Daniel Cando (Comissionat de l’Alcaldia Programa Barcelona Solidària).  
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Desenvolupament de la sessió 
 
La Presidenta, Regidora Assumpta Escarp, aborda els diferents punts de l’ordre del 
dia: 
 
1. En primer lloc, sotmet a l’examen del Consell l’acta de la reunió anterior, que 

s’havia enviat prèviament als seus membres. Es dóna una setmana de temps per a 
enviar modificacions. 

 
2. En segon lloc, la Presidenta centra la sessió en el punt de l’ordre del dia relatiu al 

Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat (2006-2008) de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 
Agraeix la feina de tothom que ha participat en el procés de redacció i 
especialment d’en Rafael Grasa i el seu equip com a coordinadors i pel seu esforç 
de síntesi.  
 
Fa un resum del procés de redacció del Pla i indica que en el futur, un cop 
dictaminat pel Consell en la present sessió (i corregit a nivell estilístic) es 
presentarà per a la seva aprovació al Plenari Municipal del mes d’octubre. 
 
La Presidenta recorda que, en paral·lel, s’està avançant en la modificació de la 
normativa de les bases de subvencions que s’espera aprovar durant la tardor per a 
aplicar-se a la convocatòria de 2006 adaptades al marc del Pla Director. 

 
3. En tercer lloc, la Presidenta cedeix la paraula a Rafael Grasa per tal que presenti el 

document i introdueixi les esmenes rebudes després de les últimes reunions 
perquè el Consell decideixi sobre la conveniència de la seva incorporació en el 
document definitiu. 

4.  
El professor Grasa considera tres aspectes que al seu parer han estat molt positius 
i que responen a tres objectius expressats en anteriors reunions del Consell: 
 
- El Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat (2006-2008) ha estat 

redactat seguint un important procés participatiu 
- S’ha generat un document que és una guia real per a l’acció 
- No és un document retòric, sinó que concreta compromisos d’acció i 

pressupostaris 
 

També destaca com a positiu el fet de que el Pla tindrà vigència més enllà del 
període de la present legislatura, cosa que enforteix la continuïtat de les polítiques 
de cooperació. 

 
5. La Presidenta obre un torn de paraules als membres del Consell 
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6. El Tono Albareda manifesta que la FCONGd ha tingut ocasió de participar 

activament en les diferents fases de redacció del Pla Director i que consideren que 
les seves esmenes i/o suggeriments queden ben reflectits en l’actual document. 
Recomana de fer una última relectura per millorar l’estil i evitar reiteracions. 

 
7. La Gabriela Serra ressenya diverses consideracions relatives a la forma i 

continguts del document. En primer lloc, sobre la necessitat d’unificar l’estil del text 
per millorar l’encaix de les diferents aportacions. 

 
També considera que el document té un to excessivament autosatisfactori i 
recomana posar l’èmfasi en “el que queda per fer” i no tant en els “èxits 
aconseguits”.  
 
D’altra banda diu que, al seu parer, cal revisar com s’ha expressat tant la qüestió 
de gènere, com la de la cooperació com a solució.  
 
Destaca la importància de la coherència de la resta de polítiques municipals i la 
política de cooperació. 
 
També pensa que el document no reflecteix prou el paper de les ONGd com a 
agents reconeguts de la cooperació internacional, fa èmfasi en la definició dels 
instruments d’avaluació  i realitza algunes observacions de conceptes, terminologia 
i redactat. 
 
S’enceta un debat sobre els diferents punts expressats. 
 

8. En Rafael Grasa, com a redactor del Pla, respon a les diferents qüestions 
plantejades i algunes d’elles queden incorporades al document 

 
9. En Ricard Martínez explica al Consell el sentit de l’esmena presentada pel Grup 

Municipal que ell representa (ERC) sobre la qüestió de l’autogovern i 
l’autodeterminació. 

 
10.  L’Eduard Soler manifesta la satisfacció de la FCONGd pel fet que el Pla recull que 

la política municipal de cooperació ha de tenir coherència respecte la resta de 
polítiques públiques de l’Ajuntament. 

 
11. L’Alberto Villagrasa expressa que, al seu parer, es podria parlar més en termes 

generals de “carència democràtica” que no fer al·lusió a “autogovern i 
autodeterminació” 

 
12. La Gabriela Serra pren de nou la paraula per comentar el seu desacord en com el 

Pla defineix el “Consell Municipal de Cooperació” i les seves funcions.  
 

El document defineix el Consell com a l’instrument de participació per exel·lència,  
entès com “...òrgan de diàleg i participació de la societat civil i espai de concertació 
amb el teixit solidari...”. La Gabriela Serra entèn que el Consell és un òrgan 
assessor i que així hauria de quedar expressat. 
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13. La Presidenta torna a felicitar als implicats a la redacció del Pla i expressa la seva 

satisfacció de que s’hagi arribat a la reunió del Plenari del Consell amb un 
important consens sobre els temes de fons, i s’estiguin debatent detalls. 
 
Respon a les diferents intervencions acceptant els suggeriments i es compromet a 
fer arribar la redacció definitiva a tots els membres del Consell un cop feta la última 
revisió del document així com informar-lis de la data del Plenari on serà aprovat. 
 
A la intervenció sobre el Consell, la Presidenta respon que la definició que es recull 
en el Pla és la que consta a les actuals Normes Reguladores que regeixen aquest 
òrgan. 
 
Obre el torn de precs i preguntes 

 
14. El Tono Albareda expressa la petició per part de la FCONGd de que les Festes de 

la Mercè 2005 puguin fer-se ressò de la campanya internacional “Pobresa Zero” 
incorporant una al·lusió a dita campanya en el pregó i fent-ne a publicitació als 
diferents espais de participació ciutadana. 

 
15. La Presidenta respon que parlarà amb els responsables de l’organització de les 

Festes pel tema de la publicitació als espais de la ciutat, però que en tant que el 
pregó, l’Ajuntament de Barcelona no dona mai cap indicació al pregoner/a  sobre 
continguts, i suggereix que, en tot cas sigui la mateixa FCONGd que contacti amb 
la pregonera (Rosa Regàs) per tal de fer-li arribar la seva proposta. 

 
16.  Sense altre particular, s’aixeca la sessió. 
 
  

 
SUMARI D’ACORDS 
 
� Incorporar i/o modificar el document en els termes acordats pel Consell, fer una 

correcció estilística i fer-lo arribar als membres del Consell 
 
� Portar el Pla Director per a la seva aprovació al Plenari de l’Octubre 
 
� Preparar per a debatre a la tardor la nova normativa de subvencions per 

activar-la de cara a la convocatòria 2006 
 
� Fer arribar la demanada de la FCONGd sobre la campanya “Pobresa Zero” als 

responsables de les Festes de la Mercè.  

 
 
 
 

Assumpta Escarp       Rosa Bada 
Presidenta        Secretària 


