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Resum de la reunió del Grup de Treball del Pla Director de 

Cooperació per a la Justícia Global 

 

 

Dia: 12 desembre 2016 Hora: 17:30h Lloc: C. Avinyó, 15 

 

 

 

Llistat de persones assistents 

 

Aitor Urquiola GRAIN 

Amadou Bocar Sam  CASC 

Ascensión Romero Fund. Pau i Solidaritat CCOO 

David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolup. 

Glòria Meler Direcció JGiCI 

Jordi Altarriba Districte de Gràcia 

Jordi Cortés  Direcció JGiCI 

Luca Gervasoni La Fede.cat 

Miguel A. Castro La Fede.cat 

Miquel Carrillo Consultor 

 

Persones que s’han excusat 

David Llistar Direcció JGiCI 

Gemma Xarles Àrea de Cooperació UOC 

Judit Rifà Direcció JGiCI 

Núria Camps Experta 

 

Ordre del dia: 

1. .Debat entorn els continguts del Pla Director, concretament 

els principis rectors i els objectius.  
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Resum dels punts tractats: 

El diàleg se centra en les aportacions que fan els/les participants per 

incloure en l’apartat de principis rectors i també en l’apartat d’objectius 

del Pla Director, que van ser les següents: 

 

 

PRINCIPIS RECTORS OBJECTIUS 

-Coordinació i complementarietat amb la 

resta d’actors (multiactors) 

 

-Coherència en les polítiques públiques 

municipals i cooperació de banda ampla 

 

-Concertació i articulació en espais com 

el Consell de Ciutat 

 

-Municipalista: aprofitar l’àmbit competen- 

cial per treballar els ODS 

 

-Les relacions actuals de poder en la 

cooperació dificulten la coherència, la 

reciprocitat, la horitzontalitat. 

 

-Transparència, rendició de comptes. 

 

-Continuïtat i capacitat d’anàlisi i 

d’aprofundiment en la complexitat. 

 

-Cooperació generadora de coneixement. 

 

-Promoure l’equitat i la justícia global 

(Objectiu gral.) 

 

-Articulació de la banda ampla (ONGs pe- 

tites, departaments, districtes...) 

 

-Dret a la ciutat. 

 

Es fa palès que cal posar-nos d’acord en el significat de les expressions 

“cooperació de banda ampla” i “coherència de polítiques públiques” (en 

la reunió anterior es van apuntar possibles abordaments del tema, com 

els projectes transversals o expansius que repercutirien en l’estructura 

municipal). Fruit de les diverses opinions sobre la qüestió, es podria dir 

que cooperació de banda ampla es refereix al conjunt d’accions per 

assolir la justícia global que inclouen les d’incidència en altres actors 

l’activitat dels quals té efectes en les realitats que volem transformar i 

amb l’objectiu d’evitar que generin anti-cooperació (es posen diferents 

exemples relacionats amb les pràctiques empresarials). 

 

També es va parlar de certes relacions de cooperació N-S que poden 

esdevenir anticooperació, com dinàmiques d’excesiva dependència (“la 

ma estesa”) i accions amb enfoc assistencial per part d’entitats petites. 
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En aquest sentit es considera necessari que les entitats d’àmbit de barri 

o districte facin seus els continguts del pla director, compartint un 

mateix relat, i que en això La Fede pot jugar un paper important. 

 

 

Acords de la reunió 

1. Enviar a tots els membres del Grup de Treball un document sobre 

el concepte de Justícia Global que s’havia demanat en la reunió 

anterior. 

 

2. Reflexionar sobre els objectius que hauria de tenir el Pla Director 

en base a les propostes elaborades per La Fede i que s’enviaran 

abans de la propera reunió del Grup de Treball 

 

3. .Reunir-nos el dia 19 desembre a les 18:00h, per completar el 

llistat d’objectius del Pla i debatre sobre els següents continguts: 

instruments, actors i aliances i recursos. 


