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Resum de la reunió ampliada del Grup de Treball  
del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 

 
Dia: 26 juny 2017 Hora: 18:00h Lloc: C. Avinyó, 15 
 
Llistat de persones assistents 
 

Abdou Mawa Ndiaye Ndaw (delegat) CASC 

Aitor O. Urquiola GRAIN 

Cristina Corredoira Direcció JGiCI 

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 

Miquel Carrillo Consultor 

Toni Royo (delegat) Fons Català Cooperació al Desenvolupament 

Tono Albareda La Fede.cat 

Xavier Martí Consultor 

 
Persones que s’han excusat 

Alejandro Pozo Expert 

Ascensión Romero Fund. Pau i Solidaritat CCOO 

Núria Zapata Mujeres Pa’Lante 

 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació del resum de la reunió anterior del 15.02.2017 
 
2. Debat i aportacions per a l’informe del Consell sobre l’esborrany del Pla Director 

de Cooperació per a la Justícia Global 2017-2020 
 
3. Informacions d’interès per al Consell. 
 
Resum dels punts tractats 
 

1. Per raons operatives, el punt número 1. Aprovació del resum de la reunió 
anterior del 15.02.2017 es tracta al final de la reunió. Aquest resum ja va ser 
aprovat individualment via correu electrònic, els membres de la Permanent ara 
presents no tenen cap esmena al document. 
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2. David Llistar exposa breument el contingut de l’esborrany del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2017-2020 i 

els i les assistents següents presenten les seves propostes d’esmena i incorporació: 
 
 
REPRESENTANT/ 
ENTITAT 
 
ENTITAT 

PROPOSTA/ES COMENTARIS PERSONES ASSISTENTS 

 
Tono ALBAREDA /  
La Fede.cat 

v. document annex (propostes sobre tot el doc.) S’exposen pros i contres a establir una forquilla en % de pressupost 
adjudicat a cada modalitat de coop. S’informa que l’aproximació del 
Pla és regional i les ciutats incloses no són exclusives 

 
Aitor O. URQUIOLA 
/ GRAIN 

v. document annex (proposta sobre sobirania alimentària) 
També apunta l’oportunitat actual de generar col·laboració 
entre ONGs i administracions  per incidir en les polítiques 
locals a través dels programes europeus.  

Diferents opinions sobre com  
incloure la sobirania alimentària  
(dins justícia a econòmica, part del metabolisme de la ciutat, de 
coherència de polítiques etc.) 

 
Luca GERVASONI / 
 La Fede.cat 
 

Planteja el dubte sobre si hem de fer ajut humanitari a la UE 
(p.ex. cas refugiats a Grècia i Itàlia). 
Incorporar en l’objectiu OE9 el concepte prevenir  
l’extremisme violent. 
Potenciar major relació entre ONGs, universitats i centres 
d’estudi. 

El CAD va fer una excepció temporal per a  considerar AOD certes 
accions en territori europeu, una situació que caldria verificar. 

 
Gemma XARLES /  
Fund. Coop. UOC 
 

Opina que potser el doc. no reflecteix prou bé l’evolució a la  
universitat sobre el concepte d’ l’EpD (mitjançant 
determinades assignatures) cap a “l’ educació 
transformadora” (present en totes les especialitats). El 
concepte d’EpJG no es veu detallat en tots els objectius 
estratègics (només en el de cultura de pau). 
Proposa incorporar en l’apartat sobre Thinks tanks (pàg. 24)  
la feina de recerca que fa la universitat i que pot ser 
transferible per a la cooperació directa. 

Es considera que es podria modificar la redacció del text per tal de 
que quedés més clara aquesta evolució. Potser a la pagina 27 (2n 
punt) modificant: “(...) ampliant la incorporació d’aquestes matèries 
a tots els nivells educatius”. Cal treballar l’aproximació de les 
Universitats a les entitats i que les universitats poden jugar un rol en 
aquest sentit. Es podria incorporar el rol de les universitats per 
sensibilitzar i mobilitzar la comunitat educativa en el sentit del Pla 
Director. 

 
Jordi ALTARIBA/ 
Districte de Gràcia 
 

El tractament de les entitats de cooperació de barri es veu bé i 
proposa que es contempli alguna acció informativa per a les 
entitats sobre el concepte de justícia global. 

Es mostra l’acord amb  la proposta de les accions informatives per 
a entitats de barri per explicar el concepte de justícia global. 

 
Abdou M. NDIAYE/ 
CASC 

Exposa la possibilitat de trencar la cultura de la cooperació 
entesa com a “ajuda” a través de la implicació de la gent del 
sud com a motors de transformació agafant responsabilitat en 
aquesta cooperació i transferint la pròpia experiència. 

Es valorarà incloure en el pla el  
paper de les comunitats transnacionals en la cooperació.  
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3. Informacions d’interès per al Consell: 

 
-Les següents passes per a l’aprovació del Pla Dtor són: validació política de 
l’equip de Govern, presentació i negociació amb els grups municipal, presentació al 
Plenari del Consell Mpal. de Cooperació i presentació per aprovació al Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament. 

 
-Presidència de La Fede.cat ha canviat i actualment l’exerceix el Tono Albareda. 
La proposta de l’Ajuntament és que ell substitueixi a la Míriam Acebillo en el càrrec 
de vicepresidenta del Consell. Un proposta que si compta amb l’acord de La 
Fede.cat es traslladarà al proper Plenari del Consell. 
 
-Canvi en el secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona, exercit ara per  
la Cristina Castilla que ha substituït al David Nàcher com a representant del CJB en 
el Consell. 
 
-Procés de reforma de la normativa de Participació: es recorda que la nova 
normativa s’ha aprovat provisionalment per la Comissió de Presidència, que el 
període d’exposició pública acaba el 25 de juliol i que tota la informació del procés 
es pot consultar a Decicim.barcelona. Igualment es comenta que alguns membres 
del Consell han participat en les sessions del grup de treball del Consell de Ciutat 
per a aquest tema. 

 
 
Acords de la reunió 
 

1. Es tindran en compte les aportacions i propostes de les persones assistents per, 
si s’estima adient, modificar l’esborrany del Pla Director. 
 

2. Les entitats que vulguin poden enviar a Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional les seves propostes per a l’esborrany del Pla Director per escrit.
  

 
 


