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

Cooperació per a la Justícia Global 

 

 

Dia: 19 desembre 2016 Hora: 18:00h Lloc: C. Avinyó, 15 

 

 

 

Llistat de persones assistents 

 

Amadou Bocar Sam  CASC 

David Llistar Direcció JGiCI 

Gemma Xarles Àrea de Cooperació UOC 

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 

Aitor Urquiola GRAIN 

Ascensión Romero Fund. Pau i Solidaritat CCOO 

Judit Rifà Direcció JGiCI 

David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolup. 

 

Ordre del dia: 

1. Completar el llistat d’objectius del Pla Director i debatre sobre 

els següents continguts: instruments, actors i aliances i 

recursos. 
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Resum dels punts tractats: 

Al llarg de tota la reunió, els comentaris de les persones assistents van 

oscil·lar entre les propostes d’instruments i de recursos per al Pla 

Director i observacions més generals com van ser: 

 

 Necessitat de definir l’objectiu global del Pla Dtor. 

 Considerar el rol específic que poden tenir les universitats com a 

centres de recerca i de generació de coneixement (necessitat de 

contacte amb la realitat i possibilitat d’incidir en les accions de 

formació) 

 Inquietud pel desconeixement sobre la formalització de la 

cooperació concertada, tot i que suposa una petita part del 

pressupost perquè més del 70% es destina a la convocatòria de 

subvencions. Se suggereix algun procediment més obert i 

participatiu per concretar la cooperació concertada amb ciutats 

específiques. 

 Valorar l’interès i les possibilitats de preparar-se i crear una cultura 

organitzativa a l’Ajuntament per optar a fons europeus 

 

El resum de les propostes d’instruments i recursos del Pla Director: 

 

INSTRUMENTS RECURSOS 

-Convocatòria de subvencions: 

.EpD (APS, Teoria del Canvi) 

.Cooperació Internacional 

.Ciutats Específiques 

.Emergències/Acció Humanitària 

 

-Convenis/ subvencions extraordinàries 

 

-Relacions bilaterals-coop. directa 

 

-Relaciones multilaterals 

 

-Convenis de suport (CIDOB, IBEI, Casa 

Àsia, Casa Amèrica, IS Global) 

 

-Universitats 

 

-Programes: persones defensores de 

DDHH, compra pública responsable, 

accions per a la coherència de 

polítiques públiques. 

 

-Recursos conjunts com els de 

comunicació (BTV i altres canals amb 

continguts de coop. ) 

 

-Pla de comunicació amb recursos 

associats. 

 

-Direccions municipals: JGiCI i RRII 

 

-Suport de la resta de departaments 

municipals (difícil) 

 

-Possibilitat de participar en licitacions i 

fons fiduciaris 

 

-Consell Assessor Municipal d’Universitats 

 

-Consorci d’Educació de Barcelona 

 

-Altres recursos des dels districtes 

 

-Ciutat convidada a les festes de la Mercè 

 



 Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament 
Carrer Avinyó, 15 planta 4a 
Tel. +34 934 132074 
08002 Barcelona  
e-mail: consellcooperacio@bcn.cat 
 
 

 

 

Acords de la reunió 

1. Miquel Carrillo enviarà el document de la Fede.cat de propostes 

sobre els objectius en un format més entenedor que el que ja 

s’havia enviat a tothom. 

 

2. Es poden enviar suggeriments o propostes sobre aquest 

document d’objectius. 

 

3. S’incorporarà el mateix objectiu general que tenia el Pla Director 

2013-2016 

 

4. El Grup de Treball es tornarà a reunir quan es disposi de la 

redacció de la diagnosi i esborrany del Pla Dtor. 

 

 

 


